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 نإ رونا لإ ف نرسل جب كلٍ وكت ديلا ا
 4 ريل 711

 را

 تاميرك تايآ يف تبرعأو تحرش : رلا : كيلإ هائلزنأ باتك رئا»
 وأ ةمضلاب عوفرم «باتك اذه» ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ : باتك . تاقباس 1

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةميركلا ةروسلا ينعي «باتك وه»
 ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و و انب هلاصتال

 رورجمو راج : كيلا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . باتكل فص عفو لع يف أ لو... نلمح

 . «يكلا ىنعمب يأ ليلعتلل رج فرح : مالل ١١ سائلا جرختل ©

 لاو . ةمفلا هبصن هداج ملل دب ةرمضم ذب بوصتم عياضم لع
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا «نأاو
 امل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص سانلا جرخت» ةلمجو . هانلزنأب قلعتم رورجملاو
 . بارعالا نم

 ةقلعتملا رجلا ورحب ةرورجم ءاسا : نذإي روثلا ىلإ تاملظلا نم ©
 . ناييالا رون ىلا رفكلا تاملظ نم يأ . جرختب

 'مها و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : طارص ىلإ مهبر ©

 قلعتم رورجمو راج : طارص ىلإ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . طارس : هلصأو قيرط ىلإ ىنعمب . جرختب



 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : زيزعلا: ديمحلا زيزعلا ©

 دوننحملا زيزعلا ىنعمب اهلثم ةرورجم زيزعلل - تعن  ةفص ؛: ديمحلا . ةرسكلا
 «(رورجملاو راحلاو» «لوعفم» ىنعمب ليعف يأ ةغلابملا غيصأ نم (ديمحلا» نأل

 لئاعل ريركتب رونلا ىلا : ىلاعت هلوق نم لدب» ذيمجما زيزعلا طارص ىلا
 : ليقف ؟ رون يأ ىلا : ريدقتب لاؤسل ًاباوج ًايفانثتسا نوكي نأ زوجيو
 : ديمحلا زيزعلا طارص

 2م لع را 254 ارا 000 4
 نينيركملإ دوو ضرأل ناد كيس ؟

  زيزعلا» هظفل ّنأل ديمحلا زيزعلل نايب فطع وأ لدب : ةلالجلا ظفل : يذلا هللا ©
 رورجب دوبعم لاب اهصاصتحتاو اهتبلغل مالعألا ءايسالا ىرخب ترج «ديمحلا

 ! يف .نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل

 . هلل - ثعن - ةفص رج لحم

 اجن : تاومسلا يف . اه لحم ال لوصوملا ةلص «ام هلا ةيمسالا ةلمجلاو

 يف زقتسا» ةلمجو . رقتسا هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورحجو
 ةفوطعم : ضرألا يف امو .بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا

 . اهبارعإ برعتو «تاومسللا يف ام» ىلع واولاب

 ' . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليو . ةيفانتتسا : واولا : نيرفاكلل لدوو ©

 : أدتبم !ليو» عقوو فوذحملا «ليو) ربخب قلعتم رورجتو راج : نيرفاكلل

 عقرلا ىلإ هب لدع هنكلو هلعف دسم دس ردصم هلصأ نم هنأل ةركن وهو

 : لصألا يف ليولاو . هيلع وعدملل هماودو كالملا تابث ىنعم ىلع ةلالدلل

 ضيقن وهو منهج يف داو وهو :ليقو كالهو رسحت : هانعم هل لعف ال ردصم

 دال



 نوئلاو ملاس ركذم عمج اهتأل ءايلا «نيرفاكلا» رج ةمالعو ةاجنلا ىنعمب لأولا

 . درفملا نيونت نع ضوع ْ

 - تعن  ةفص : ديدش . ليوب قلعتم رورجمو راج : ديدش باذع نم ©

 . مهب لحيس ديدش باذع نم يأ . اهلثم ةرورجم : باذعل

017 0 
 ص 0 ا 00

 لآل يبس عدو سيو رجلا عايل ما دوبي ١
 - 2 همسك انصر 0

 3 دِصِلكَصِف كلو انوع اهيوحسو

 هريخو أدتبم عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
 فوذحم . أدتبمل ًاربخ عفر لحم يف وأ «ديعب لالض يف كئلوأ) ةيمسالا ةلمجلا

 . ال ل ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو «نوبحتسي نيذلا مهلا ريدقتب

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نورثؤيو نوراتخي يأ: نويحتسي ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اهثدلا ةايحلا ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم :

 قلعتم رورجمو راج : هللا لييس نع نودصيو ةرخآلا ىلع ©
 فذحو اهبارعا برعتو "نوبحتسيا ىلع واولاب ةفرطعم نودصيو .نوبحتسيب
 قلعتم رورجمو راج : ليبسلا نع .سانلا نوعتميو : ىنعمب ًاراصتخا لوعفملا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . نودصيب

 «اه) و اهبارعا برعتو «نودصي؛ ىلع واولاب ةفوطعم : اجوع اهنوغييو © '
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ليبسلا ىلع دوعي لصتم ريمض

 يأ لعفلا لصوأو راجلا فذحف امل نوغبيو لصألا نأل ًايناث هب ًالوعفم نوكي :

 . رج فرحب يناثلا لوعفملا ىلا لعفلا ىدعت

 الاب



 1 عفر لح. يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : ديعب لالض يف كئلوأ ©

 ! ريخإب قلعتم رورجيو راج : لالض يف . باطخ فرج : فاكلاو أدتبم

 ْ دْيعب لالض يف يأ . اهلثم ةرورجم ٍلالضل - تعن ةفص : ديعب «كئلوأ»

 . ىدملا

 7 ”سدو 001 ميار 1 ٍّ هلا 7 سس

 قده يل 20 راس مومو البال يات السل 3

 9 يرو 70 نص

 1 .اهلأ لمع ال ةيفان : ام .ةيفانتتسا : واولا : الإ لور نم انلسرأ امو ©

 لضتتم ريمض «انا» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم :ضام لعف : لسرأ

 قلعتتم رورجمو رانج : لوسر نم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 : بوطصنم ًاظفل رورجم مسا «لوسر»:و ديكأتلل دئاز رج فرح «نم١ وأ انلسرأب

 1 . ال لجم ال رصح ةادأ :الإ كلبق ًالوسر ىنعمب (انلسزأ» لوعفم هنأل ٌداحم

 ٠ ثدحتم يأ «لوسر» نم ةفودحم ةفضب قلعتم رورجمو راج : هموق ناسلي © ش

 ' رج لحم يف لصتم يمض ءالاو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : هموق ناسلب
 0 ْ . ةفاضالاب

 . عراضم لعف : نيب . «يكل» ىنعمب ليلعتلل رج فرحأ : ماللا : مهل نيديل ©

 ' رتثنسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و رج فرح ماللا . زه هريدقت ًاناوج هيف

 مهل نيبيل .: ريدقتب فوذحم لوعدفملاو نيبيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب
 ' مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا (نأ/ و مهتابجاوو مهقوقح

 : ةيرذصملا نأ «مهل نيبي» ةلمجو. . انلسرأب قلعتم روزجملاو راجلاو ليلعتلا

 ١١١ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لضي . ةيفانئتسا : ءافلا : هللا لضيف ©

 ادع نع هلل لضف ىنعمب ةمضلاب ميظعتلل عوفرم :لعاف : ةلالجلا ظفل

 | ٠ عب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ءاشب نم ©

 دم



 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف :ءاشي
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمجو . هناحبس هللا يا وه

 اهبارعا برعتو «ءاشي نم لضي» ىلع واولاب ةفروطعم : ءاشي نم يدهبو ©
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «يدبي» عفر ةمالغو

 لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : ميكحلا زيزعلا وهو «©

 . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : زيزعلا . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ربخ دعب ربخ يأ أدتبملل ناث ربخ وأ . زيزعلل  تعن  ةفص : ميكحلا

 . ةمضلاب عوفرم

 © روكرَرْحَ 2 ا
 مسق باوج يف ةعقاوو ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا : ىسسوم انلسرأ دقلو ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح : دق . ردقم

 بوصنم هب لوعفم : ىسوم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و انب
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 لصتم ريمض «ان) و «ىسوم» نمةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : انقايآب ©
 . هتازجعم عيمجب يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لاسرإلا نأل لعفلا ىنعم اهيف ةلمجب ةقوبسم اهنأل ةيريسفت : نأ : جرخأ نآ ©

 ةيردصم نوكت نأ زوجيو جرخأ هل انلقو هانلسرأ ريدقتب لوقلا ىنعم هيف
 : جرخأ . جرخأ ْنأِب يأ اهعم لوؤي اب اهلصو ضرغلا نأل لعفلل ةبصان

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعاشلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف
 قلعتم رورجملاو راجلاو ردقم رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأاو

 ةلص «جرخأ» ةلمجو . ةيردصم ةبصان ْنأ بارعا ةلاح يف اذه . انلسرأب
 . بارعإلا نم اهل لحم الف ةيريسفت تبرعأ ْنأو اه لحم ال.«نأ»

 ب ة



 ' ةحتفلاب بوصنم هب لؤعفم : موق : روذلا ىلإ تاملظلا نم كموق «
 تاملظلا :نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض فاكلاو
 رون: ىلا رفكلا تاميلظ نم يأ . جرخأب ناقلعتم نارورجتو ناراج : رونلا ىلا

 . نايالا

 ّْ هما ويارعإ برعفو «جرخأ» ىلع واولاب ةفوطعم : هلا مايأب مهركذو ©

 . مهركذب قلعتم رورجمو راج : أب ٠ هب لوحفم بصن لحن يف نييافلا ريمسف

 . يتلا هللا عئاقوب مهركذو : ىنعمب ةرسكلاب ميظعتلل رورجت هيلا فاضم : هلل
 | 0 ألا تل

 | فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: تايال كلذ يف َّنِإ ©
 دبعنبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رج

 مال ماللا . مدنقملا َّنِإ) ربخب قلغتم رورجملاو راجلاو باطخلل فاكلاو

 , نم .الدب ةرسكلاب بوصنم رنخؤملا نإ» مسا : تايا  ةقلحزملا ديكوتلا
 1 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 . فاظم :رابص . تايآل ةفصب قلعتم رورجبو راج : نوكش راّيص لكل ©
 ةفاضالاب اهلثم ةرورجم رابصل - تعن ةفص : روكش : ةرسكلاب رورجم هيلا

 . ركشلا ريثك : ىنعمب ةغلابلل غبص نم ناتملكلاو

 مس ور

 مك د ٌةهَحكَع وت أ مَن 1 مو ىسومْلاَمْإَو ١

 و ور - 0000
 نوي 5 5 0 0 ا

 ا :٠ هموقل ىسوم لاق ذإو ©
 0 رفا ةريعقت فوقع لعشل هب لوم شم بسن لع يف نركسلا

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم لعاف : ىسوم . حتنفلا ىلع ينبم ضام

 أهل



 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لاقب قلعتم رورجحبو راج : هموقل .:رذعتلل

 لوقم هب لوعفم بصن لحب يف : ةلمجلا : مكيلع هللا ةمعن اوركذا ©

 لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا  لوقلا

 اي اوركذا يأ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا
 رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن . يموق

 . اهنم ةفوذحم لاحب وأ ةمعنب قلعتم رورجيو راج :مكيلع .ةرسكلاب ميظعتلل

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم (نيح» ىنعمب نامز فرظ : ذإ : مكاجنأ نإ © |

 اوركذا : ريدقتب «هللا ةملعن» نم ًالدب مسا نوكي نأ زوجيو اوركذاب قلعتم
 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجنأ .لامتشا لدب وهو مكئاجنإ تقو

 فاكلا . وه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف !مكاجنأ» ةلمحو . روكذلا

 هيلا فاضم : نوعرف . 'مكاجنأب قلعتم رورجمو راج : نوعرف لآ نم ©
 .ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم

 : مكنوموسي .لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : باذعلا ءوس مكتوموسي ©

 نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف يهو . مكل نوغتبي وأ مكتوفلكي يأ
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 ٍناث هب لوعفم : ءوس . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باذعلا . .ةحتفلاب بوصنم ٠
 «باذعلا ءرس مكنوموسي' ىلع واولاب ةفرطعم : مكءانبأ نوحيذيو © .
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعا برعتو :

 . روكذلا مكءانبأ نوحبذي : ىنعمب روكذلا عمج

 : ىنعمب « مكئانبأ نوحبذي ١ بارعإ برعت : مكءاسن نويحتسيو ©
 . ثانإلا يأ . مكءاسن نوقيتسيو

 ١اكاسا.



 ١ ىلع ينبم ةراشا مسا": اذ . رج فرح : يف . ةيفانثتلما : الا : مكلذ يفو ©

 عم ال مل بلع فرح فاك ميل ل يفب رج لع يف نوكسلا

 . مدقم ربخب قلعتم رورخملاو راجلاو . روكذلا

 . رابتخا-يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدنبم : ءالب : ميظع مكير نم ءالي ©

 1 فاكلا ١ ءالب نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : مكبر نم

 : ةفص : ميظع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 : . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ءالبل - تعن.-

 ١ كيرف دنع دقن ني نهر ذإَو ©
 0 نّذأت ذإو ©

 مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ىسوم لاق ذإو : ريدقتب ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 ! ىنعمب حتفلا لع ينبم ضام لعف «نذأتا و . كبر نذأت نيح اوركذاو

 ْ قات ذإ) ىنعمبو هنم غلبأ هنكلو دعوأ : ىنعمب دعوتك يهو نذآ يأ (ملعأ»

 ! نم برض هنأل لاق ىرجم هنّْذأتا ىرججأ دقو «متركش نئل» لاقف مكبر
 ' لخع يف لضتم ريمض فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : مكبر .لوقلا
 : رج لحم يف « مكبر نّذَأَت  ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . يذإ» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 / فرح :؛. نإ  هنذؤملا - مسقلل ةثطوم : ماللا : مكثديزأل متركش نكل ©
 , عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متركش ..مزاج طرش

 | عفر لحم يف لصتم ريمبض : ءاتلا . نب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتم ا
 ' ء مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف
 ديكوتلا نوني هلاصتال عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم عرانضم لعف : مكتديزأ
 ! فاكلا «انأل هريدقت ًابوجو هيف رتتسف ريمض لعافلاو ال ْلحم ال نونلاو ةليقفلا

 | عمج ةمالع ميمو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب. ةيضارتعا «متركش نإ) ةلمجو . روكذلا

 -لاكاال



 .بارعإلا نم امل لحم ال مسقلا باوج «مكنديزألا ةلمجو . بارعإلا نم اهل
 الوعفم فذحو هيلع ّلد مسقلا باوج َّنأل فوذحمف طرشلا باوج انمأ
 ةمعن وأ لضف ىلع ًالضف مكنديزأل ةمعنلا متركش نئل يأ ًاراصتمخا نيلعفلا
 . ةمغن ىلع

 نإ . اهبارعإ برعتو ؛متركش نئل» ىلع واولاب ةفوطعم : نإ مترفك نلو ©
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن' فرح ش

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «ّنِإ] مسا : باذع : ديدشل يباذع ©

 يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا

 يباذع نإ) ةلمجو ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ديدش . ةفاضالاب رج لحم

 ىنعمب : مترفكو . ديدش يباذع ْنِإف يأ اهل لحم ال مسقلا باوج ؛ديدش
 . اهل لحم ال «ديدشلا يف «ماللا» و مكيلع يتمعن متطمغ

 . حتفلا َلَع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا: ىسوم لاقو ©
 ىسوم لاق يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم

 ل. كولن - بوصتم هب كرمت : نيش .هموقل

 طرشلا لعف عراضم لعف : اورفكت . مناج طرش فرح : !: اورفكت ْنِإ ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح همزج ةمالعو نإ موزجم

 . ةقراف فلألاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم عفر ريمض : متتأ : ًاعيمج ضرألا يف نمو متنأ ©
 مسا : نم . فطع فرح : واولا . «اورفكت» يف ريمضلل ديكوت عفر لحم

 : ضرألا يف . «متنأ» ىلع فوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 يف رقتسا» ةلمجو رقتسا هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج

 تا



 ' بوصضتم لاح : ًاعيمج . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألا
 ' ايمتنأ اورفكت ْنِإ : ىنعلو ؛مهلك» ىنعمي ًاديكرت نوكي نأ زوجيو ةحشفلاب
 . مكسفنأ متررض امنأف مهلك سانلاو ليئارسا ينب

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ديمح ينغل هللا َّنإف ©

 , ديكوتو ٍبصن فرح : ْنِإ  ءازجلا  طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج

 ديكوتلل :' ماللا ةحتفلاب بوصنم (ْنِإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم

 | وأ ينغل - تعن  ةفص: ديمح . ةمضلاب عوفرم «ْنا» ري : ينغ - ةقلحتملا -

 . 'لوعفم ىنعمب ليعف ةغيص : دومحم ينغل يأ ةمضلاب عوفرم ّنإل ٍناث ريخ
 : دومحم ينغ هلأل كلذ نم رثأتي ال مكركش نع َينغ هللا نإَف ىنعملاو

 وسو داو عفر امن نددت كأول 1

 يار مهوب ِءأَج 701 7 نيدو

 الكل وو هوم او
 ينم كا

 مزججو يف فرح : مل . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه : ةزمهلا: مكتأي ملأ ©
 فرخ  هرخخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : تأي ٠ و

 ' ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصت لحم يف لصتم ريم : فاكلا .

 . رولا م

 ينبم لوصوم مسا :نيذلا . فاضم وهو ةمضلاب غوفرم لعاف : نيذلا ابن »

 . نيذلا نع ربخ يأ . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 وأ لل يدق ابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورخيو راج : مكلبق نم

 . بارعآلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مكلبق نم اودبجو» ةلمجو .اودجو

 . نوكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لبصتم ريمض فاكلاو

 سا



 هلثم رورجم لوصوملا مسا نم لدب : موق : دومثو داعو حون موق «©
 رورجي هيلا فاضم :حون . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . نكاس هطس وأ فرحأ ةثالث نم هنأل هتيملعو هتمجع مغر ةنونملا ةرسكلاب

 واولاب فوطعم : دومثو . هبارعا برعيو «حون» ىلع واولاب فوطعم ؛داعاو
 ةليبق مسا هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو «حونا ىلع ًاضيأ

 . يحلا مسا هب داري امدنع فرصيو

 لحم ال ةيضارتعا : هدعب ةلمجلاو ةيضارتعا : واولا : مهدعب نم نيذلاو ©
 مهملعي ال١ هربخ عم «نيذلا» أدتبملا نم ةيمسالا ةلمجلا يأ بارعالا نم اهل 1

 حتفلا ىلع ًاينبم ًالوصوم (مسا «نيذلا» و ةفطاع واولا نوكت نأ زوجيو ؟هللا آلا

 ةيضارتعا (هللا الإ مهملعي ال» ةلمج نوكتو حون موق ىلع ًافوطعم رج لحم يف
 . «مكلبق نم» بارعا برعت : مهدعب نم . بارعالا نم ال لحم ال

 عوفرم عراضم لعق : ملعي . ال لمع ال ةيفان : ال : هللا الإ مهملعي ال ©
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . امل لمع ال رصح ةادأ : الإ . مدقم

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج : تانّيِدلاب مهلسر مهتءاج © '
 هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض 'مه» و اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . لسرلا ةعامج ىنعم نيمضت ىلعو لعافلا نع هلصفل لعفلا ثنأو .مدقم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و .ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر

 . مهتءاجب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب

 : اودر . ةيببس : ءافلا . ًاظيغ اهرضع يأ: مههاوفأ يف مهيدبأ اودرف ©
 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 «مه2 و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يديأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 . اودرب قلعتم رورجيو راج : هاوفأ يف . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض
 . تبرعأ «مه» و مههاوفأ ىلا يأ

 ١6س



 ' . 'اهبارعإ برعتو «اودر» ىلع : واولاب ةفوطعم : اهلاقو : انرفك اَنِإ اولاقو ©

 , نإ نونب مغدم لصتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ

 ' ىلع ينبم ضام لعف .: رفك ,هْنإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 «انرفك» ةلمجو لعاف عفر لحم.يف لصتم ريمض ةان» و . اانب هلاصتال نوكسلا

 ا 00 . اّنإ» نبخ عفر لحم يف

 ينبم لوضوم مسا.«ام» و . انرفكب قلعتم رورجبو راج : هي متلسرأ امب ©
 ! ينبم لوهجملل يتبم ضام لعف : لسرآ . ءابلاب ربج لح يف نوكسلا ىلع

 , ىلع ,ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحدملا عفرلا ريِمْضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 | رورخيو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لح يف.مضلا
 . .بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «هب متلسرأ» ةلمجو متلسرأب قلعتم

 . - لوقلا لوقم - ب علم بسم لع يف هترتك ا دامو

 .٠ اهنارعإ برعتو .ىلوألا اَنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اًنإو : كش يفل انإو .

 نإ ربخب قلعتم رورجمو راج : كش يف . يول ةقلسم مدلل . 1

 : نم : لصألاو . كشب قلعتم رورجبو راج : بيرم.هملا اننوعدت امم ©
 . نِمب ربج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مساإ«ام» و رج فرح
 | عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوعدت
 - تعن ةفص : بيرم . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض هان» و لعاف

 : 0 . نوعدتب قلعتم رورجمو راج ؛هيلا» و اهلثم ةرورجم كشل

 نيل وعدي ضال ام 2501000 أهيل تلم ١

 5 ان واكس 1و تسي نأ
 دو

 - 8 اعلا 5 0 ا در م

 ةنكأشلا ثيثألا ءن ءاتلاو حقفلا ىلع ينبم ىضام لعنف لاق: مهلسر تلاق ©

 , ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . ةعامج لسرلا ْنأل لعفلا ثنأ دنقو اهل لحم ال

 دعا[



 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و

 نأل فرظلا ىلع تلخدأو ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمملا : كش هللا يفأ ©

 رورجمو راج : هللا يف . هيف كوكشملا يف وه انا كشلا يف سيل مالكلا

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كش . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل :

 ةمالعو ةرورجم ةلالجلا ظفل نم لدب : رطان : ضرألاو تاومسلا رطاف © .

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . ةرسكلا هرج
 . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 ًادتبم ربخ عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو لاح بصن لحم يف ةلمجلا : مكوعدي ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدي . مكوعدي وه يأ فوذحم
 فاكلا . هناحبس يأ وه ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا
 ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :
 . هلسربو هب ناهيالا ىلا مكوعدي

 مكوعدي ىنعمب ةرفغملا ةدارال ماللا تديزف : مكل رفغي نأ : اهلصأ : رفغيل ©

 ةدئازلا ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : رفغي ..ةرفغملا لجأل
 ماللا دعب ةرمضملا «نأ» و . وه هريدقت ًازاورج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 الحم بوصنم ةدئازلا ماللاب ًاظفل رورجب ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةدئازلا
 نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «رفغي» ةلمجو  هلجأل هل لوعفم هنأ ىلع

 . بارعالا

 , روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغيب قلعتم رورجتو راج : مكيونذ نم مكل ©

 الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : بونذ - ضيعبتلل  دئاز رج فرح :نم
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا «رفغي" لوعفم هنأ ىلع
 راجلا قلعتي نأ زوجيو . مكبونذ ضعب مكل رفغيل : ىنعمب . روكذلا عمج
 . مكبونذ نم اضعب : ريدقتي فوذحملا لوعفملاب رورجملاو

 «رفغيل ىلع واولاب ةقوطعم : رحخؤيو : ىمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو ©
 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .اهبارعإ برعتو

 -لاالا



 !- كعن - ةفص : ىمسم .رخؤيب قلعتم رورحبو راج :لجخأ ىلا .روكذلا عمج

 ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ةرذقملا ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم لجأل

 . هللا هاسإ تقو وأ ردقم داعيم ىلإ : ىنعمب . ةركن ركذم يعابر مسالا نأل

 ريم : ؤاولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 .لوعقم بصق لع يف اهدعب ةلمكاو قراف فئألاو لعاف عفو لحم يف لصتم

 : '.- لوقلا لوقم - هب

 . ةيفانلا "م» ىنعمب ةففغ اهأل ةلمهم : نإ: انلكم رشي الإ متنأ نإ ©

 'ةادأ*: الإ ٠ ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ

 :ةفص وأ لدب : لثم ةمضلاب عوفرم «مذنأ» ربخ : رشب . اهل لمع ال ورصح

 رج لح يف لصعم ريمدض هانا و ةمسفلاب اهلثم ةعونفرم رشبل  تعن -

 . .ةفاضإلاب

 ٍريمض واولاو نونلا توبثي عيفرم عياضم لعف : انودصت نأ نوديرت ©
 |يأ :. اودضت“ . بصان ةيردصم فرح : نأ . لعاف عفر لحن يف لصتم.

 :ريمض اولا .٠ نونلا فذح هبصن ةمالعو بوصئم عراضم لعف : انونعنمت

 !«نأاو ٠ .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «اناو لعاف:عفر لحم يف لصتم

 . اندص نوديرت : ريدقتلا هب لوعفم بصن لحم يف ردصُْنم ليوأتب اهالت امو
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «انودصت» ةلمحو

 هنون ثمغذا رج فرح «نع» نم ةنركم : مع: اًنواِنآ ديعب ناك امع ©

 ,راجلاو نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اما و ميملاب

 !: ناك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اهدعب امو انودصتب قلعتم رورجملاو

 0 ل لل لصف دبعي . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 عوفرم لعاق : ابآ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض ؛ناك» مساو

 يف ازا دبعيا ةلهجو . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريملم هانا و ةمشلاب

 ا ٠ «ناك» ريخ بصن لحم

 متنك نإ :'ري هرش باوج َن قل : ْنِإ :"ريدقتب فوذحم طرش باوج ةلمجلا : نيبم اطلسي ائوتأف ©

 -ا6



 : اوتئا طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . نيبم ليلدب انوتأف مكاوعدب نيقداص

 واولا . ةسمخلا لاعقألا نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض هانا و لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 ناطلسل  تعن  ةفص : نيبم . انوتئاب قلعتم رورجمو راج : ناطلس .هب

 . اهلثم ةرورجم

 ساعه ككو كني نطلب ١ ١
 هاذ نطلب مكينات ك3 5هو وابن ماسي 0 0 23 ل سس هس هر دع 0-7 ٌْ

 ©© نيو كوب سأل
 : ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :. مهلسر مهل تلاق ©

 لعاف : لسر . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا

 قلعتم (محلا و . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ةمضلاب عوفرم

 عفر ريمض : نحن .«ام» ىنعمب ةيفان : نإ: مكلثم رشب الإ نحن نإ ©
 . اه لمع ال رصح ةادأ : لإ . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم
 رشبل - تعن  ةفص وأ لدب : مكلثم . ةمضلاب عوفرم «نحنا ربخ : .رشب
 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 . روكذلا عمج ةمالع

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا : واولا : نمي هللا نكلو ©
 عراضم لعف : نمي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نكلا مسا : ةلالجلا

 يف «نمي# ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب جوفرم
 بصن لحم يف ةرشب آلا نحن ْنِإ) ةيمسالا ةلمجلاو 'نكل١ ربخ عفر لحم
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم
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 ! ىلع ينبم كوصوم مسا : نم. رج فرح : هدابع نم ءاشي نم ىلع ©

 برعت : ءاشي . نميب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب زج لحم يف نوكسلا
 .زورجيو راج : هدايع نم . امل لحم ال لوصوملا ةلص هو «نمي» بارعا

 ٠ ةفاضضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهاو «نم# نم ةفوذ لاحب قلعتم

 'لعف ': ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : اذل ناك امو ©

 1 .٠ ناك ريخب قلعتم رورجو راج : انل . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 ! عراضم لغف : يأت ١ بصان يردصم فرح : نأ : ناطلسي مكيتأت نأ ©

 : هريذاقت ابوجو هيف رتتسم :ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةففالعو نأب بوصنم
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم : فاكلا . نحن

 'ليوأتب : اهالت امو «ْنأ/ و . يتأتب قلعتم رورجو راج : ناطلسب . روكذلا
 , ةلمجو ةجحب يأ «ناطلشب» ىنعمو . :رخؤم «ناكا مسا عفر لح يف ردصم
 . اهل لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مكيتأن»

 .دعب قيقحت فرح وأ يفنلا ديفت امل لمع ال ءاتثتسا ةاذأ : الإ : هللا نذإب لإ ©

 ”:هيلا فاضتم : ةلالجلا ظل هللا .يتأنب قلعتم رورجمو راج : نذإب ٠ يف

 000 0 رجلا .ةمالعو ةفاضالاب ميظعتللل رو

 اراج : هللا ىلع ٠ ةيفانعتسا : واولا : نونمؤملا لكوتملف لا لعو ©
 ' . رمألا مالا ماللا . ةيفانثتسا وأ د 0 .لكوتيب قلعتم ميظعتلل رورجمو 1

 كرخؤ هرخخآ نوكس : همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم لعف : لكوتي
 لاس ركذم عمج + هنأل واولاب عوفرم لعاف : 'نونمؤملا .: نيتكاسلا ءاقتلال رسكلاب

 0 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 3 مس حس 5 ل رو معسل

 اتنين هةولير توتا ١
010 

 © 0 لو

 .ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانثتسا : واولا : هللا ىلع لكوتن الآ اذل امو ©

 ا



 : ىنعمب (ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : انل .أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع
 ال ةيفان 4ال» و بصان يردصم فرح هّْنأ» نم ةنوكم : الأ . انل رذع َيأو
 هبصن ةمالعو الب ةمغدملا نأب بوصنم عراضم لعف : لكوتن . ال لمع

 راج : هللا ىلع . نحن هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 رج لحم يف ردضم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و لكوتنب قلعتم ميظعتلل رورجمو
 ريمضلا نم لاح بصن لحم يف رورجملاوراجلاو لكوتن ال ْنأ يف ىنعمب ردقم
 (ْنأ) ةلص «لكرتنا ةلمجو . هللا ىلع نيلكوتم ريغ انلام : ريدقتب «ان»
 . اهل لحم ال ةيردصملا

 فرح : دق . ةيلاح نوكت نأ زوجي وأ ليلعتلل واولا : اذليس اناده دقو ©
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . قيقحت ْ

 بصن لحم يف لصتم ريمض ؛اناو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 يف لصتم ريمض هان» و ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : لبس . هب لوعفم

 . ةفاضالاب رج لحم

 ينبم عراضم لعف : نربصن . ديكأتلل ماللا . ةيفانئتسا : واولا : ٌنريصتلو ©
 . اهل لحم ال نونلاو عفر لحم يف ةليقثلا ديكرتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ينبم ضام لعف: متيذآ .ةيردصم : ام . رج فرح : ىلع : انومتيذآ ام ىلع ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ينبم لصتم ريمض انا و ميملا عابشال واولا روكذلا عمج ةمالع ميملا . لعاف

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام) و هب لوعفغم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 .ةيردصملا «ام» ةلص ةلمجلاو نريصنب قلعتم رورجملاو راخلاو ىلعب رج

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو ©

 سآاآ



 اع

 انف فان كلو كلا لَو
 20 5 م

 نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق .' ةيفانعتسا و

 0 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 واولا :. ةعابجلا واوب هلاصتال ملا ىلع ينبم ضام لعف : مهلسرل اورفك ©

 0 راج :.لسرل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 3 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لاقب

 . اهل لحم ال لوضوملا ةلص «اورفك»

 : فون مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : انضرأ :نم مكنجرخنل ©

 ال يتلا ةليقثلا دكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نجرخن
 ريمض : فاكلا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لحم

 يف اوبلغ ثيح روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم
 نم . هب نمآ.نمو لوسر لك هب اوبطاخخ مهنأل دحاولا ىلع ةعامجلا باطخلا

 , نوكسلا ىلع, ينبم لصتم ريمض «ان» و جرخنب قلعتم روزجمو راج : ضنأ

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 : ماللا ىلع ةفوطعم ماللا . رييختلل ةفطاع : وأ : انقتلم يف .ندوعتل وأ ©

 نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف يهو «مكنجرخن» لع ةفوطعم : ندوسعت
 ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل

 يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو . ةليقفلا

 «انضرأ نم»: بارعإ برعت : انتلم يف . امل لحم ال نوتلاو:لعاف عفر لم

 ذدحأ ننوكيل يأ اننيد يف اولخدت وأ اندالب نم اوجرخمت نأ امإ : ىئعمب

 . نيفلاح مكر ماو مكجارخا امأ نيرمألا

 عنا ىلع ينبم نضام لعف : ىحوأ .ةيببس : ءافلا : مهبر مهيلإ ىحوأف ©
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 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ىلإ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 و ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : بر .ىحوأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلإب
 وأ لوقلا راضإ يضتقت ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»

 . هنم برض هلأل لوقلا ىرجم ءاحيإلا ءارجا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو «نجرخنلا بارعا برعت : نيملاظلا نكلهنل ©
 بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا . هناحبس برلا ىلع دوعي نحن هريدقت ًابوجو

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب

7 
 6 داك ماصس واما تلا د تس ى وشال هند ش

 8 ديعف ٌفاَدوى كَم فان مدس صضْرل عك كفو ١

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : مكتنكسن . ةفطاع واولا : مكتنكسنلو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . اهل لحم ال يتلا ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال

 بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هناحبس هيلع دوعي .نحن هريدقت ًابوجو
 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم

 : دعب نم . مهضرأ يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهدعب نم ضرآلا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نكسنب قلعتم رورجمو راج

 دعبلل : ماللا . ًادعبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ ©
 . قحلا رمألا ىلإ ةراشالاو باطخ فرح فاكلاو

 ىلع ينبم لوصوم مسا «نما و رج فرح : ماللا : يماقم فاخ نمل ©

 : ريدقتلا «كلذ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فاخخ . نمل قح رمألا كلذ

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يماقم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلا . ءايلا لبق ام ىلع

 تفذحو اهبارعإ برعتو ؟ىماقم فام ىلع واولاب ةفوطعم : ديعو فاو ©
 فاخ وأ ىفقوم فاخ نمل : ىنعملاو . ةيآ سأر اهنأل وأ ًاراصتختا «ديعو# ءاي

 ١ . باذعلاب هايا يدعو فاخو ةمايقلا موي يمامأ هفقوم

 تالا



 00ه 12011 ريشا ١

 . مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوحتغتسا . ةفطاع : واولا : اوحتفتساو ©
 ةفوطعم ةلمجلاو ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصننم ريمض : واولا
 ثيدخ نع ًاعطقنم ًافئأتسم ًامالك نوكي نا زوجيو « مهيلا ىحوأ ىلع
 رصنلا يأ جتفلا هللا نم اوبلطو : ىنعمب ةيفانكتسا واولاو ماللاو . لسرلا

 1 . هوحنمف

 لع ينبم لضام لعف : باخ : ةفطانع : واولا : دينع رابج ّلك باخو ©
 ؛ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رابج . ةمضلاب عوفرم لعاف : لك . حتفلا

 لك باخو نونمؤملا حلفاف ىنعمب اهلثم ةرورجم رابسجل  تعن ةفص : دينع |
 . دناعم ريكتم تاع

 ل ويِدَصوَب ومنو يسعد ١1

 ف لستم يمض ءقو دقم خب قلتم دوج راج ؛ منهج هئارو نم

 . ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم نم عونم مسا اهنأل ةملكلا نونت لو

 .عوفرط عراضم لعف : ىقسي . ةفطاع واولا : ديدص ءام نم ىقسيو ©

 ًلاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعشلل فلألا ىلع ةرددقملا ةمضلاب

 اهيف ىقلي : اهريدقت ةفوذحم ةلمج ىلع ةفوطعم « ىقسي ١ ةلمجو . وه هريدقت

 ردقم فوصومل ةفوذحم :ةفصب قلعتم رورجمو راج : ءام نم ؛ ىقنسيو قليام

 نسج: نايبل :يأ ينايب رج فرح « نم »و ءام نم ًاباذع(ىقسيو : ىنعمب

 نم لْيسي ام : ديدصلاو . هلثم رورجم ءامل نايب فطع : ديدص .. باذعلا
 : . .١ راثلا لهأ دولج
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 _- اياكم فيرون ذك 1

 © :نيلكُباذَع دب ِدِيأَرَو نيو يوه 2
 ًاناوج هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : هعرجتي ©

 فلكتي : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت
 . هباذع يف ةدايز ًاهركم ةعرج

 لعف : داكي . اهل لمع ال ةيفان ::ال : ةفطاع واولا : هقفيسي داكي الو ©

 هغيسي . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 ريخ بصن لحم يف (هغيسي# ةلمجو هعرجتتي» بارعا برعتو هعلتسي يأ :

 . (هعلتبي وأ هعيطتسي براقي الو» ىنعمب «داكي»

 عراضم لعف : يتأي . ةفطاع : واولا: ناكم لك نم توملا هيتأيو ©

 بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 رورجبو راج : لك نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا . مدقم هب لوعفم
 ناكم لك نم يأ . . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : ناكم . هيتأيب قلعتم

 . همسج نم تيمن

 : ام . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : تدمي وه امو ©

 : وه . ميمت ينب دنع الل لمع الو زاجحلا لهأ دنع «سيل» لمع لمعت ةيفان

 ابلا . أدتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 هنأ ىلع الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : تيمب . ديكوتلل دئاز رج فرح
 . هوه ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرم وأ «ام) ربخ

 نمو : ىنعمب : هئارو نم .ةفطاع : واولا : ظيلغ باذع هئارو نمو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هيدي نيب
 كانهو يأ : ةمضلاب اهلثم ةعوفرم بادعل - تعن  ةفص : ظيلغ . ةمضلاب

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ؛هئارو» يف ءاملاو ظيلغ رخآ باذع

 كك وو نإ لا



 ونكت مع رك مهلا يراك زاك م
 جو 8 لس 0 0 رس

 عت الع أوبسكاج توُروتَيل قر امور

 :مسا: : نيّدلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لثم : مهيرب اورفك نيذلا لثم ©

 .٠ . نيذلا لامعا لثم ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو اهل لحن ال لوصوملا ةلص : اورفك

 : برب .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةعامجلا واوب

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و اورفكب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج

 ٍْ . مكيلع صقي اهيفو : ريدقتب فوذحم «لثم» ربخو ةفاضالاب

 يف نيبئاغلا'ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : لامعأ : دامرك مهلامعأ ©

 فاكلاب روزرج مسا : ذامر .:هيبشتلل رج فرح فاكلا . ةفاضالاب رج لحم

 لاؤسل ًاباوج تعقو ةيفانثتسا ةلمجلاو «مهلارعأ» ربخب .قلعتم رورجملاو راجلاو
 نأ زوجيو دار لثمك يأ دامرك مهلامعأ ليقف ؟ مهلثم فيك : يأ . ردّقم

 ىنعمب «لثم» أدتبملا ريخ عفر لحم يف «دامرك مهلاعأ» ةيمسالا ةلمجلا نوكت

 نأ زوجيو - ريفو هلام نالف ةفص : انلوقك : دامرك مهلامعأ اورفك نيذلا ةفص

 «لثم» ًادتبخلل ًاربخ «دامرك١ و «اورفك نيذلا لثم» نم ًالذب 'مفاعأ» برعت

 1 :ه . مهلارعأ لثم : ريدقت :ىلع

 : ىنعمب .:دامرل - تعن  ةفص رج لحم يف ةلمجلا : حيرلا هيب تدتشا ©

 عا الع ينص نوم لعق : تدتشا . ةفصاع حير هيلع تبه دامرك

 لعاف : حيبلا ٠ رورجمو راج : . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاعلاو

 0 . ةمضلاب عوفرم
 - تعن د ةفص : فضاع حيولل ةفصب قلعتم رورجو راج : 'فصاع موب يف ©

 : . تدتشاب قلعتم هبا واهلثم رورج مويل
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 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوردقي . اه لمع ال ةيفان : ال: نوردقي ال ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ةنوكم امن . مهلاعأ نم اوبسك امم ةمايقلا موي نرودقي ال يأ : اويسك امم ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اما و رج فرح («نما نم

 . «اورفك» بارعا برعت : اوبسك . ةيردصم (ام» نوكت نأ زوجيو .نمب

 نم ًارثأ هل نوري ال : ىنعمب يأ . نوردقيب قلعتم رورجمو راج : ءيش. ىلع ©
 . نكي مل نأك . باوث

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ديعبلا لالضلا وه كلذ ©
 ينبم لصفتم عفر ريمض :وه .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر
 ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : لالضلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 ةره» نوكي نأ زوجيو «كلذ» ربخ عفر لحم يف «ديعبلا لالضلا وه" ةيمسالا

 «كلذ» ريخخ «لالضلا» برعتف بارعالا نم هل لحم ال لصفلا ريمض ذ وأ ًاداع

 . اهلثم ةعوفرم لالضلل  تعن  ةفص : ديعبلا

 رم 3 20 الو وكأن سو

 وكبير علوم ١1
:8 001 

 8 .ديدجولخ
 مزجو يفن فرح : مل. اهفتسا ظفلب بيجمتو ريرشت زم ةنسفا : رش ملأ ©

 فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : . بلقو

 هب بطاخي نأ زومجيو ٠ تنآ هريدقت ابرج يق رتتسم ريمصف لعافلاو - ةلعلا
 لبقتسملاو .بيجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي ملو ري مل نم
 . يضاملا ىنعمب رت ملأ يف

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأ ©
 : قلخ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 يأ وه هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 لاالا



 «نأ» ربخ عفر لحم يف « ضرألاو تاومسلا قلخ و ةللعو هلئاحبس هللا

 قحلم هنأل ةحشنلا نم ًالدب رسكلاب بوصنم هب لومفم : ' تارمسلا

 يوعفم دسم ذس ردصم ليوأت اهدعب امي أ وة ١ ' اهيصن ةمالعر

 . ارت

 ًاسيلتم ًاقلخ : ريدقتب يأ فوذحم ردصمل ةفصب قلعتم رورجتو راج : قحلاي ©

 . قحلاب

 لعق عياضم لعف : أشي . ماج ظرش فرح : ْنِإ : مكيهذي أشي ّْنِإ ©
 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا : همزج ةمالعو نإ موزجم طرشلا

 «أشي) بارغعا برعت - هؤازج. طرشلا باوج :مكبهذني . وه هريدقت
 زوكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصت لحن يف لصشم ريمض فاكلاو
 . ٠ بارعالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمسلاو

 بردتو مكبهذي» ىلع دولاب ةفوطسم : تأيو: ديدنج قلخب تأيو ©

 0 قلخب . «(ةلعلا فرح» هرخخآ فذح لعفلا مزج ةمالعو «بهذي» بارعا

 ' ١ ١ ةرسكلاب اهلثم ةرورجم قلخل ةفص : ديدج . تأيب قلعتم رورجمو راج“

 رع هلأ |ملداَمَو "؟

 00 واولا : كلذ امو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ميت ينب دنع . ا لمع

 . نيتغللا ىلع ًادتبم وأ «ام» مسا

 ؛ دق رج فرح ءابلا زيزعب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج ؛ زيزعي هللا ىلع ©

 ٍبوضنُم وأ «كلذ» ربخ هنأ ىلع ًالح عوفرم ًاظفل رورجم : ريمك يأ: زيزع
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 هي ى حم
 مخل لاكش 07 ١ ١ 011 كس صر جي 2 ًْ
 مدا رض

 الكول اوك كمه ادعم ما دو د
 5 صين لام اَيْرََص د 210 2 51

 ىلع ينبم ضام لعف : اوزرب . ةيفانئتسا : واولا : ًاعيمج هلل اوزردو ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 لاح ًاعيمج اوزريب قلعتم رورجيو راج : هلل . مهروبق نم اوزرب يأ ةقراف
 ظفلب ءيج انإو « ةمايقلا موي «نوزربيو» ىنعمب «اوزربا و ةحتفلاب بوصنم
 ىدانو : هوحنو . دجوو ناك دق هنأك هقدصل ١ هناحبس هب ريخأ ام أل ىضاملا

 . هل رئاظنو .راثلا باحصا ىدانو . ةنجلا باجصأ

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانعسا : ءافلا : ءافعضلا لاقف ©
 ظفل ىلع ةزمهلا لبق واوب ةملكلا تبتك دقو ةمضلاب عوفرم لعاف : ءافعسفلا

 واولا ىلإ اهليميف ةزمحلا لبق فلألا مخفي نم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اوربكتسا نيذلل ©

 ةلص يهو هاوزرب» بارعإ برعت : اوربكتسا . ماللاب رج لحم يف حتفلا 0
 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :اهدعب ةلمحلاو امل لحم ال لوصوملا

 . لاقب قلعتم «نيذلل» و . ايندلا يف اوربكتسا نيذلل مهنم ءافعضلا لاقف يأ

 ةمغدملا كان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنِإ : ًاعيت مكل انك انا ©

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . اهمساو بصن لحم يف لصتم ريمض : نإ
 . (ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ًاعبتا نم لاح بصن لحم ين رورجمو رج :مكل
 : مهرقك عبت ىلع عبات عمج ينعبات يأ ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ : ًاعبت
 رورجيو راج : مكل . مكيهاذمل نيعبات انك يأ عبت يوذ وأ مدخو مداخخ

 . اعبتب قلعتم
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 لحال ماهفتسا فرح : له . ةيفاننتسا : ءافلا : انع نوئغم متنأ لهف ©
 :. ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم غفر ريمض : متنأ . امل

 أنع'ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عزفزم «متنأ» ربخ : نوئغم
 رج لحم يف لصتم ريمض هانا و رج فرح : نع . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ا . نونغمب قلعتم رؤرجملاو راجلاو نعب

 رورجحم مسا : باذع . نييبتلل رج فرح : نم : ءيش نم هللا باذع نم ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةرسكلا رج ةمالعو نمب

 ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم : ءيش - ةيضيعبت رج فرح نم ةرسكلاب
 نأ زوجيو ؟ هللا باذع ؤه يذلا ء ءيشلا ضعب انع نوعفاد متنأ له ىنعمب

 : ىتخمب ًاعم ضيعبتلل 2ءيش نم» نوكت يأ هب ًالوعفم ْبصن ل يف نوكت

 . هللا باذع ضعب ضعب يأ هللا باذع ضعب وه ء ءيشلا ضعب

 . نيلئاق مهوباجأف ىنعمب ؛اوزرب» بارعإ برعت : اولاق ©
 لعف : ىده . مزاج ريغ طرش فرح : ول: مكاثيدهل هللا اناده ول ©

 .لحم يف نيبئاغلا ريمض اانا و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 ,ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . اول» باوج يف ةعقاو : ماللا

 لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و انب هلاضتال

 طرش باوج : ةلمحلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف
 . مكانيدحل ايندلا يف هللا اناده ول : ىنعمب بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ

 نورجمو راج : انيلع . ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ:: ءاونس : اًئيلع ءاوس ©

 1 . نآلا: ائيلع ءاوسب قلعتم

 بارعإ برعت : انعزج . ةيوستلا ةزمه : ةزمهلا : انربص مآ انعزجأ ©
 : ريدقتب رجؤم أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب «انعزج#» ةلمجو انيذه»

 ابرعتو «انعزج» ىلغ ةفوطعم : ائربص . فطع' فرج : مأ .انعزج

 نم لؤؤملا ردصملا لع فوطعم عفر لح يف ردصم ليوأتب ةلمجلاو . اهبارعإ

 دلال



 ا

 . انيلع ءاوس انربص مأ انعزج : ريدقتلاو . ىلوألا ةلمجلا

 قلعتم رورجيو راج : انل . ال لمع ال ةيفان : ام : صيحم نم انل ام ©

 . انل برهم وأ ىجنم ال : ىنعمب رخؤم أدتبم هنأ ىلع

 - 0 0 239 لآ و اضف كطيو

 لس ب 34 0ك 9 مكس دوووم
 اارركش 2 ا 4ظ24 دوموأك لق ل م 2-6 2 2
 ارمواوو نر
 كبروا سكر 5 2
 5 1 يا

 ضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا : رمآألا يضق امل ناطيشلا لاقو ©

 «نيح» ىنعمب : ال . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . حتفلا ىلع ينبم

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا
 . هاثعم مدقتل فوذع املا تاوجو . باوجلاب قلعتم هطرشل ضفاحخ

 لوهجملل ينم ٍضام لعف : يضق : مه ناطيشلا لاق رسألا يضت ال :ريدقنلا

 يأ هنم عرفو رمألا عطق ال عسب هله دعب اهعوقرل ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةرفكلا ءالؤه رمأ نم

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : قحلا دعو مكدعو هللا ْنِإ ©
 مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ لوقلا .

 لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : دعو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ»
 بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 (ْنِإ) ريخ عفر لحم يف «مكدعو) ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 كك



 , .فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو قلطم لوعفم ردصملا لع بوصنم :ذعو

 نم صانم ال ًادعو هللا مكدعو ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قحلا

 00 . مكدعو اب مكل ىفوف لامعألا ىلع ءازجلاو: ثعبلا وهو هزاجنا

 ل لا

 0 ةدلع ميو هب لوتس بصت لع يف لصعم رصف : فكل 0 ١

 0 . كلذ فالخ مكتدعوو يأ . روكذلا

 . اهبارعإ برعتو «مكتدعو» ىلع ءافلاب ةفوطعم : يل ناك امو مكتفلخاف ©

 لعب يتب نمقن نيام لذ : الكا اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا

 : . مدقم «ناك» ريخب قلعتم رورجمو راج: : يل ٠ حتتفلا

 فرحل : نم. روكذلا عمج ةمالع .ميملاو رورجمو راج : ناطلس نم مكيلع ©

 .رخؤم «ناك» مسا هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : :ناطلس . دئاز رج

 : «ناطلس» نم ةمدقم ةفصب قلعتم «مكيلع» رورجملاو رامجلاو

 .. مكترعد نأ ريغ طلست نم مكيلع يل ناك اف : ىنعمب : مكتوعد نأ الإ ©
 و ؟ميكتدعو) بارعإ ب برعت © : مكتوعد . ةيرادصم : نأ 8 ءانفتسا ةادأ : آالإ

 لإ : ريدقتلا . الإب ىنتختسم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالث 50 «نأ)»

 ش 00 ٠ تطال تجنب

 ميمو ؟تدعو» بارعإ برعت : متبجتسا : ةيببس :١٠ يل متيجتساف ©

 ةلمجو ةومطأف عمب بايحسلاب قلعشم رو 2 راب رب رركذلا عمج ةمالع

 : 0 (ْنأ» ةلص (مكترعدلا

 لمف 7 يوسي ٠ ةنزاج ةيهان : ال . ةيليلعت ::ءافلأ : يثومولت الف «©

 نيمض' ءايلاو ةياقولل نونلا . نونلا كفذح : همزج م الب علاضم

 فدخل يب أ لطف : ميل: ةيفاتتسا : ولا! مكسفلا اومولو ©

 لا#؟



 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ . ةقراف فلألاو لعاف

 . عمجلل ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 لمع الو نيزاجحلا دنع «سيل» لمع لمعت ةيفان : ام : مككرصمي انأ ام ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ميّت ينب دنعامل

 زورجم مسا : خرصم . ديكوتلل دتاز رج فرح : ءابلا . أدتبم وأ «ام» مسا

 فاكلا هانأ» ربخ هنأ ىلع الحم عوفرم وأ «ام» ربخ هنأ ىلع الحم بوصنم ًاظفل
 . عمجلا ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 برعتو !مكخرصمب انأ ام» ىلع واولاب ةفيطعم : يخرصمب متنأ امو ©

 . هنم يثيغمب متنأ امو هللا باذع نم مويلا مكثيغمب انأ ام : ىنعمب اهبارعإ 1

 لصتم ريمض ءايلاو . هئاغأف هب ثاغتسا يأ : هحرصأف هخرصتسا : لاقي

 ءاي دعب تءاج اهنأل ءايلا تحتف دقو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 . عمجلا

 يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ترفك ينإ ©
 بارعا برعت ؛ّنإ) ربخ عفر لحم يف : ترفك .هَّنإ) مسا بصن لحم
 . تأربت ىنعمب «تدعو)

 :ام . ترفكب قلعتم رورجو راج : لبق نم ينومتكرشأ امب ٠
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ينومتكرشأ .ةيردصم

 ةمالع ميملا لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحنملا
 ريمض ىلع ةلاد ةرسكلاو ةياقولل نونلا . ميملا عابشال واولا . روكذلا عمج

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض يهو ًاراصتخا . ةفوذحملا ءايلا ملكتملا
 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم .هب

 ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اما و نمب رج لحم
 قلعتم لبق نم» ةلمجلا هبشو . اهل لح ال ةيردصملا «ام١ ةلص «ينومتكرشأ»

 نم يأ مويلا اذه لبق نم يأيإ مككارشاب مويلا ترفك ينعي «ينومتكرشأب
 . مكلثم يأ مكعم كلاه اناف هللاب يايإ مككارشإب ضرألا ىلإ طبهأ نأ لبق

 كرر



 / لبق نم ترفك : ىنعمب ةلرصوم ؛اما و ترفكب لبق نم» قلعت نأ زوميو

 لس نيلشلا لش يح دكر سن رح بة: نيفاطلا نإ ف

 ' 0 ٠ درفملا نيونت نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 ' «مهلو رج:فرح : ماللا نإ ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ميلأ باذع مهل ©

 . مادقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 | ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع

 . ةمضلاب اهلثم

 ايقردوزب تجعل ]ل ييواوما و يْأَو ١”
 هم

 ةكساهِفْميح مِهْروْدإ انريكي

 ينبم ضام لعق : لخدا . ةيفاتعسا : واولا : اوذمآ نيذلا لخدأو ©

 , لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجتملل

 :ةعارجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . لعاف. بئان عفر
 . لوصوملا ةلض : يهو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . ابارعا برعتو «اونمأ» ىلع واولاب ةفوظعم : تاخلاصلا اولمعو ©

 . نم. الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا لامعالا يأ : تاحلاصلا

 ْ . ,ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 بارعا ُبرعت : تانج : راهثألا اهتخت نم يرجت تانج ٠

 ! : يرجت . اهل تعن  ةفص بصن لحم يف : اهدعب ةلمثجلاو «تاحلاصلا»

 !راجا : تخت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 'ريمض ااهذ و اهتحت ةنئثاك ريدقتب رابنألا نم لاحب وأ يزجاتب قلعتم رورجمو

 ١ . ةمضلاب عوفرم لعاف واهنألا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ' نع صضوع ع نوغلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاي بوصنم لاج : اهيف نيدلاخ ©

 د”



 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ةنجلا ةكتالملا مهتلخدأ يأ . لخدأب قلعتم رورجبو راج : نذإب : مهبر نذإب ©

 «مهل و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . هرماوأو هللا نذإب ش

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : مالس اهيف مهتيحت ©

 أدتبم : مالسب . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . ةفاضإلاب رج
 ربخ عفر لحم يف «مالس اهيف» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم
 . ؟مهتيحتا

 يطوي هلك بط يكل 7
 © ءامتل اف اصلك اهل

 : فيك . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : رت ملأ : فيك رت ملأ ©

 . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا.

 ةلالجلا ظفل : هللا . حتفلا لع ينبم ضام لعن : برغ : الم هللا برض ©
 : ىنعمب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالثم .ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف
 . ةثيبخلا ةملكلاو ةبيطلا ةملكلل ًافصو مكل هللا برض

 ًالثم ةبيط ةملك برض يأ . برضب ًابوصنم نوكي نأ زوميو ةبيط ةملك
 . اهلثم ةبوصنم ةملكل - تحن  ةفص : ةبيط ًالثم اهلعج ىنعمب

 فاكلاب رورجم مسا : ةرجش .هيبشتلل فرح فاكلا : ةييط ةرجشك «
 يه : ىنعمب فوذحم أدتبم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو

 - تعن  ةفص «ةبيط» و ةيمان ةيكز ةرجشك ةبيطلا ةملكلاف يأ ةبيط ةرجشك

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم ةرجشل

 كك



 انتم : لصأ .ةرجشل ةينث ةفص رج لع يف : للا : تباث اهلصأ ©

 : 1 ا .. ضرألا يف خسار , يأ . ةمضلاب عوفرم ءاهلصأ

 ' اهبازعا برغتو «اهلصأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اهعرف : غامسلا يف اهعرفو ©

 . «اهعزف» ربخب قلعتم «ءامسلا يف» رورجملاو راجلاو نصغ وأ اهالعأو يأ

 سائلا هير 00 هك يو 0
5 

 عراضم لعف : يتؤت . ةرجشل ةثلاث ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : اهلكأ يقّؤت ©
 يد اج ديف تس يد لعافاو لقا ايا ىلع ةدقلا ةضلاب عونرس

 لضتم ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اهزمث يأ : اهلكأ .

 . ةفاضالاب رج لح يف

 ' ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لك : اهير نذإب نيح لك ©

 ؛ روزجمو راج : نذإب . ةرسكلاب رورج هيلا فاضم : نيح . يتؤتب قلعتم

 يمض «اه» .و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . يتؤتب قلعتم
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ؛ لعف : برضي . ةيفانثسا : واولا : ساثلل لاثلمألا هللا برضيو ©
 : لاثمالا' . ةمضلاب عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم

 .٠ ٠١ برضيب قلعتم رورجبو راج ::سانلل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . نكمملا :عقوتو يجرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوركذتي مهلعل ©
 : لحم يف لضتم ريمض واؤلاو نونلا توبثب عوفرم عزاضم لعف : نوركذتي
 ينبم نييئاغلا ريمض !«مهاو» لعل «ربخ عفر لحم يفا ةلمجلاو . لعاف عفر
 . «لعل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 كر



 5 رام
2 

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لثم . ةيفانععسا : واولا : ةثيبخ ةملك لثمو ©

 : ىتعمب . ةملكل - تعن  ةفص : ةئيبخ .ةرسكلاب رورجب هيلا فاضم :ةملك

 . ةرسكلا اهرج.ةمالعو اهلثم ةرورجم ةثيبخلا ةملكلا لثمو

 : ةئيبخلا .«لثم١ ريخب قلعتم رورجمو راج : ةرجشك : ةثييح ةرجشك ©

 يأ . ةثيبخ ةرجش لثمك ىنعمب . اهلثم ةرورجم ةرجشل  تعن  ةفص

 ةرجشلل  تعن  ةفص رج لح يف : ةلمجلا : ضرألا قوف نم تّدتجا ©
 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تّدتجا . ةثيبخلا

 نم .يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لح ال ةنكاسلا ثينأتلا
 :ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ضرألا . تثتجاب قلعتم رورجتو راج : قوف

 . اهدوجو ررضو اهعفن مدعل تلصوتسا ىنعمب

 ربخب قلعتم رورحبو راج : امل . ال لمع ال ةيفان : ام : رارق نم اهلام ©

 هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : رارق . دئاز رج فرح : نم . مدقم

 . ةرجشل - تعن - ةفص رج لحم يف : ةلمجلاو رارقتسا الام يأ رخؤم أدتبم

 --- رالي توت نفط 0
 © هعمل ل

 :ةلالجلا ظفل :هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :تبني : نيذلا هللا تبثي ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 .بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو هب لوعفم بصن لح

 رووا



 : واولا : ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : لوقلاب اونمآ ©
 .٠٠ رورجمو راج : لوقلاب . ةقراف فلألاو لعاف.عفر لح يف'لصتم زيمض

 ١ رورجم لوقلل  تعن  ةفض : ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا ف تباثلا ©
 ةايفجلل ' تعن - ةفص : ايندلا .تبثيب قلعتم رورجمو راج : ةايحلا يف . هلثم
 ! ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلا يفو . رذعتلل فلألا ىلع ةردّقملا ةرسكلاب ةورحي
 ! فذحو ةرخآلا ةايحلا يف يأ . ةرخآلا يف كلذك مهتبشثيو يأ «ةايحلا يف»

 ش . هيلع ةلاد ةئيرق دوجول فوبصوملا

 ! برعتو ؛اونمآ نيذلا هللا تبشي» ىلع وارلاب ةفوطعبم : نيملاظلا هللا لضيو ©
 ٍ ماس ركذبم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا : «هللا تبشي» ثارعا

 ٍْ .. مهءابأ مهديلقتل مهسفنأ نيملظلا يأ درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 برعتو ؟نيذلا هللا تبشي» ىلع واولاب ةقوطعم : ءاشن ام هللا لعفبو ©

 ا : ءاشي:. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و اهبارعا

 ةلمجلاو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «تينثي» بارعا برعت
 1 ! ٠ لوصوملا ةلص

 © رار فقرات 2
 / مزجو يف فرح : ' ماهفتسا ظفلب بيجسعتو ريرقت ةزمه : ةزمفا : ا

 | فرح - ةرخآ فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو

 | بلقلا ةيؤر نم يهو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم يمض لعافلاو ب ةلعلا

 00 ا .. مهيلا رظنت ملأ : ئنعمب ىلإب يدع دقو

 ' ١ ىلإب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا رج فرح : نيذلا ىلإ ©

 ' «نيذلا ىلا» رورجملاو راجلاو . اهل لحم ال لوضوملا ةلض : هدعب ةلمجلاو

 ' واؤب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولدب: ًارفك هللا ةمعن اولدب ©

 ' : ةمعن © ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 رب



 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 مهيلع هللا ةمعن ركش اولّذب يأ . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًارفك . ةرسكلاب
 «ًارفكا برعت نأ زوجيو . اولدبل ٍناث هب لوعفم وأ . اهب ًارفك وأ . رفكلاب

 . ًارفك اهب اورفكو يأ - قلطم لوعفم ردصملا ىلع 0|[

 و اهبارعإ برعتو ؛هللا ةمعن اولدب» ىلع واولاب ةفوطعم : مهموق اولحأو ©
 راد مهدانعب مهموق اولزنأو يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «مهلا
 . كالملا

 هيلا فاضم : راوبلا . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : راد : راوبلا: راد ©
 . ةرسكلاب رورجم

 سر دع
 راد سي سا كري جا 3: سر

 9 دقو واضرب ١ ١

 نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت ملو ةحتفلاب بوصنم ةراوبلا راد ؛نم لدب : مئهج ©

 مهموق اولحأو يأ . ًايزاجم ًاثينأت ةثنؤمو . ةفرعم اهنأل  نيونتلا  فرصلا

 لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : اهتولصي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «اه) و لعاف عفر
 مذلا ءاشنإل دماج ضام لعف : سئب . ةيفانثتسا : واولا : رارقلا سّئبو ©

 فذحو رقتسملا وأ رقملا سئب يأ ةمضلاب عوفرم «سئب# لعاف : رارقلا

 #8 رك يموت ورسول اوديو” ١ ل سك مو تا هس تكرس 16 5 6 سس ٠
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةفطاع واولا : ًادادنأ هلل اولعجو ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادادنأ .٠ ميظعتلل رورجتو راج : هلل . ةقراف

 ل78



 : . ريظنلا وهو دن : اهدرفم ءارظن : ىنعمب

 : عراضم لعف : اولضي . رج فرح ليلعتلل ماللا: هلييس نع اولضيل ©

 يف لصتم ريمض واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالبعو.ماللا دعب نأب بوصنم

 ' اولضيب قلعتم رورجمو راج : هليبس نع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ' ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . ةفاضالاب رج لحم يف/لصتم ريمض ءاحلاو

 . ةلص ةاولضي» ةلمججو . اولعجب قلعتم رورجملاو راجل او ماللاب رج لحم يف

 . :كتثج : وحن (يكل» ماللا ىنعمو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ»

 ريمض لغافلاو نينكاسلا ءاقلتال هوإاو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 اب ةرعشم بصت لع يف اهدعب ةلمحلاو . تنأ هريدقت ًيوجو هيف رتتسم

 واف فلألاو لاف عقد لع يف لصتس يبسف : اولا

 ' متنأ ام ىلع متمد نإ . ردقم فوذحم طرش باوج ةلملجلا : مكريصم نّف ©
 1 باوحل ةطبار ءافلا .٠ رانلا ىلإ مكريصم نِإف ةوهشلا"رمألا !لاثتمالا نم هيلع

 أ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا  ءازجلا  فوذحملا طرشلا

 رج لحم يف لصتم ُريمض فاكلا . ةحتفلاب بوصنم ؛ّنإ) مسا : مكريصم

 ' ٠ ءافلاب هنارتقال مزج لح يف باوجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 . «نِإ» ريخب قلعتم رورجمو راج : راثلا ىلإ ©

 اريتهكز راع أوققيو ا هيك كيا 7١ 2 دموع 1-0 2 0 وو عر 0
 © للجاكمف ل هو أنادي هيجل 21

 : يدابعل . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : لق : اونمآ نيذلا يدايعل لق ©

 ةفض رج لح يف حمفلا ىلع ينبم لوصوم مسا: ؛نيذلا ٠ نيئكاسلا ءاقتلال

 3 1 لا



 لعف يهو بارعإلا نم ال لحن ال لوصوملا ةلص : اوتمآ - يدابعل - تعن -

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «اوميقيل» ةلمجلاو اوميقيل : ىنعمب : اوميقي ©
 نوكي نأ زرجيو . هنم ضوع «لق# رمألا نأل ماللا تفذح دقو  لوقلا

 يفف . اوميقي . اوميقأ . هريدقتو هيلع لدي باوجلا نأل ًافوذحم لوقلا لوقم
 0 رمألا - بلطلا باوج ؛«اوميقي» نوكت ريدقتلا اذه

 : ريدقتب وأ ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . اهوميقي ةالصلا اوميقأ مه لقت

 و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا : اوقفذيو ةالصلا ©

 . اهبرعا برعتو «اوميقي» ىلع واولاب ةفرطعم

 ,ينبم لوصوم مسا (ام» و رج فرح «نم# نم ةنوكم : امن : مهانقزر امم ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قزر . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 نيبئاغلا ريمض ؟مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهانقزر» ةلمجو . هب لوعفم بصن نحت يف
 . اوقفنيب قلعتم « امما رورجملاو راجلاو بارعإلا

 رس يوذ يأ ةفطاع واولاو ةحتفلاب ناتبوصنم نالاح : ةيئالعو ًارس ©
 يأ ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ناتبوصنم وأ  نينلعمو نيرسم : ىنعمب ةينالعو

 قلطملا لوعفملا يبئان نانوكتف ردصملا ىلع اهبصن زوجيو ةينالعو رس يتقو

 . ةينالع قافناو رس قافنإ اوقفنيو : ريدقتب

 فرح : نأ . اوقفنيب قلعتم رورجمو راج : موي يتأي نأ لبق نم «
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : يتأي . بصان يردصم

 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ؛ْنأ» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : موي

 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا 4ْنأ» ةلص ؟موي يأي» ةلمجو ةفاضالاب

 ب 4ةا



 . مويل > تعن - ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : لالخ الو هيف عيب ال ©
 1 عيب .؟سيلا ةلزئمب ةيفان : ال . ةقداصمب وأ هتعنابمب هيف عافتنا ال ىنعمب

 , نوكت نأ زوجيو . اهربخب قلعتم رورجمو راج : هيف . ةمضلاب عوفرم اهمسا
 : واولاو .أذتبملا ربخب قلعتم 'هيف» و أدتبم «عيب» و . ال,إل مع ال ةيفان «ال»

 : اهلثم ةعوفرم «عيب» ىلع ةفوطعم : لالخ . يفنلا ديكأتل'ةدئاز :ال . ةفطاع

 0 ا . ةمضلاب

 ندي ا نزهه اتا وتلو درة ضب
 رو هنأ, فاو هرج لل ا لو مكر درا
 8 را

 ' مشا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًأدعبم : ةلالجلا ظفل : يذلا هذلا ©

 هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ وأ هلل ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ال لوصوملا ةلص : اهدعب امو هلل ربخ عفر لحم يف «يذلا وه» ةلمجو . وه

 ْ . ال لحم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ : ضرألاو تاومسلا قلخ ©

 , ةرشكلاب بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 , قاولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قجلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب
 : . ةحتفلا اهيصن ةمالعو اهلثم ة هي وصتم «تاومسلا» ىلع

 ْ .'اهبارعإ برعتو «قلخ» ىلع واولاب ةفوطعم : ءام اءامسلا نم لزنأو ©

 بونصنم هب لوعفم : ءام . لزنأب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم
 : . ةحتفلاب

 , :نم لزنأ) ىلع ءافلاب ةفوطعم : هب جرخأف : تارمثلا نم هب جرخأف ©

 (نم) و جرخأب قلعتم رورجمو راج : تارمثلا نم . اهبارعإ برعتو «ءامسلا

 كلتا 211 ظل



 لوعفم تارمشلا نوكت نأ زوجيو . تارمث وه ًاقزر هب جرخأ يأ . ةينايب

 ىلع بوصنم وأ ةحتفلاب بوصنم تارمشلا نم لاح : ًاقزر : مكل ًاقؤر ©

 راج : مكل . ًاقزر قزر ىنعم يف هنأل جرخأ نم  قلطم لوعفم  ردصملا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «قزرا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 : مكل «قلخ» بارعا برعت : رخس . ةفطاع راولا : كلفلا مكل رخسو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نفسلا يأ : كلفلا . تبرعأ

 لعق : يرجت . رج فرح ليلعتلل : ماللا : هرمأب رحبلا يف يرجتل ©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 ناقلعتم نارورجيو ناراج : هرمأب رحبلا يف . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . نك : هلوقب يأ «هرمأب» و يرجتب

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ» و

 نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «هرمأب رحبلا يف يرهت» ةلمجو . رخسب
 . بارعإلا

 «ضرألاو تاومسلا قلخ# ىلع واولاب ةفوطعم : راهنألا مكل رّكسو ©

 . عابشالل ةمضلاب مككل ميم تكرحو «كلفلا مكل رخس» بارعإ برعتو

 2 ا ا سى -

 © راهتلاول ال ونبي ةرمفلاورمتل كح سو ١١

 ةيآلا يف ةيلعفلا لمجلا ىلع فطعلا تاواوب تافوطعم ةميركلا ةيآلا ف لمجلا ©

 ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيئئاد . ابارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا

 رارمتسال نابقاعتي راهنلاو ليللا رخسو اههنايرج يف نيرمتسم نيداج

 . مكتايح

 ل”



 2 ٍظ 1 00 لمس |( ران 5 -_

 دل اتا: كاوكاو”
 © دكت ظكوطمإلا

 ١ يأ: مكاتآ . ةفطاع . ةفطاع : واولا : هومتلاس ام ّلك نم مكاتآو ©
 : لعافلاو 'رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو مكحنم

 0بضن لح يف لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض
 ! ىثآب قلعتم رورجمو راج : لك نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 ينبم لوصوم مسا «ام» و هومتلاأس ام عيمج ضعب مكاتآ يأ ةيضيعبت.4نماو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هومتلأس . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ! ميملا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال

 بصن لع يف لصتم ريمض ءاهلاو . ميملا عابشال واولا . روكذلا عمج ةمالع

 كلذ لك نم مكانآو يأ امل لحم ال لوصوملا ةلص «هومتلأس» ةلمجو .هب لوعفم
 ' ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . ًائيش هومتلأس ام لك وأ هيلا متجتحا ام

 لك:نم : ريدقتلا ةفاضإلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو يه نوكتف
 . مكلاؤس

 : مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانئتسا : واولا : هللا ةمعن اودعت نإو ©

 ' .نونلا فذح همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اودعت

 , هبا لوعفم : ةمعن . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا
 : ةفاضالاب: ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم

 . مكيلع هللا ةمعن يأ .' ةرسكلا رجلا ةمالعو

 . اهنارتقا مدع بارعالا نم امل لم ال ماج طرش بارج : اهوصحت ال ©
 - طرشلا باوج عراضم لعف : اوصحت '. اهل لمع ال ةيفان : ال . ءافلاب
 ' بصن لخم يف لصتم ريمض ؛اه2 و «اودعت» بارعا برنت ْنإب موزجم هؤازج

 بسال



 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنإ : رافك مولظل ناسنالا ْنِإ ©
 مولظ»و . ديكوتلل  ةقلحزم - ماللا . ةحتفلاب بوصنم (ذإ» مسا : ناسنالا

 ريثك يأ ةغلابملا غيص نم امهو ةمضلاب ناعوفرم عباتتلا ىلع نإل ناربخ «رافك

 . نارفكلا ريثك ملظلا

 نأ وبحلول ادلب توفل <30 ا اا اما هس لا
 لأ

 © راسا

 لحم يف نوكسلا ىلع يئبم مسا : ذإ . ةيفانئتسا : واولا : مههاربا لاق ذإو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ركذاو هريدقت رمضمب هب لوعفم بصن

 - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : ميهاربا

 اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ميهاربا لاق) ةلمجو . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع

 . (ذال دعي

 ةمالعو بوصنم وهو . بر اي :لصألاو فوذحم ءادن فرحب ىدانم : بر ©

 ةرسكب ءافتكاو ًاراصتخا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن
 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو اهيلع ةلاد

 بيلاسأ نم وهو رمأ ةغيصب ءاعد لعف : لعجا : ًاذمآ دلبلا اذه لعجا ©
 : تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلطلا

 : دلبلا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 ٍناث هب لوعفم : ًانمآ . ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم «اذه» نم لدب

 نإ نويفوكلا ثيح ةيبارعأ هجوأ هيفف «اذه» ىلإ ةبستلابو . ةحتفلاب بوصنم
 مسا هقبسي نأ ًالوصوم «اذ» رابتعالا مهدنع مزلي ال هّنأل لوصوم مسا اذا

 مدقت مهدنع ًالوصوم هرابتعا نم عنمي الو نييرصبلا دنع مزلي اك ماهفتسا

 نأ مزل هيبنتلا فرح مدقت اذإ : اولاقف نويرصبلا امأو . هيلع هيبنتلا فرح
 وأ «ام» هيلع مدقت نإف ةيعبتلا فرح مدقتي ىل اذاو ةراشا مسا «اذا نوكي
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 " انههو ةراشا مسا وهف الإو ًالوصرم ناك ةلصلا تدجوو تايماهفتسالا «نم»

 ١ ىهتنا .:الوصوم اهسا نوكي الو ةراشا مسا وهف هيينتلا فرح مدقت

 ١ تايآلا يف تركذ ىتتم «اذه» بارعاب يفتكيس باتكلا' اذه يفو . .نالوقلا

 ' 2 نيرؤكذملا نييأرلاب ظافتحالا عم راصتخالا باب نم ةراشا مسا تاييركلا

 . :اهبارغإ برعتو «لعجا» ىلع واولاب ةفوطعم : قدعباو يأ : ينينجاو ©

 . هب لؤعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل : نونلا

  ةيالعو اهم ةيوصنم «ينتجا» يف ملكتلاريعسم لع والاب ةفرطعم : يشبو ©
 ءايلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم اهتأل ءايلا اهبصن

 : يدالوأو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةمغدملا

 , عراضم لعف : دبعت . بصان يردصم فرح :ْنأ : مانصألا ديعن .نأ ©

 ؛ هريدلقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم
 ' ليوأتب : اهدعب امو «نأ» و . ةحتفلاب بوصنم هب لؤعفنم: مانصألا . نحن

 ةلمجو . مانصالا ةدابع نم : ريدقتلا . ردقم رج فرحب. رج لحم يف ردصم

 2 . بارغالا نم امل لحم ال ةيردصملا نأ :ةلص «مانسالا كيعتاا

 ا رس نانسي 022 0 8
 2000 3 ظمخ ع ىو قرع انكم لضم 7 و 735

 - 2 صو وفعلا 1

 ١ فرح : نإ . ةقبانلا ةيركلا لالا ف تيرم : اي :!نللضأ نهنإ ٌبر ©
 ١ ًاريفطت مانضألا ىلع دوعي مهبم ريمض «نه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 ضانم لعف : نللضأ . مانضألا هذه ّنِإ يأ .(َنِإ)'مسا بصن لحم يف اهنأشل
 : ىنعمب لعاف عفر لحم يف ريمضلاو ثاثالا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . هنا» ريخ عفر لحم يف ؛ينللتخأ» ةلمجو . تلضأ

 . . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارثك : ينعبت نمف سانلا نم ًاريثك ©
 :نم ةيفانعتسا ءافلا «اريثك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم زورميو راج : سائلا نم

 كلتا 1 ١ كلا



 نم ةيطرشلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا
 ينبم ضام لعف : عبت .«نم» ربخ عفر لحم يف  اهئازج  اهباوجو اهلعف
 اج ف لاسم ديبسف لما. ب عزا لع يف رشلا لعش علا لع

 عج لع ف الب تم اج طيش باج ةلمجلا : .+ يشم هنإف ©

 0 ا : . طرشلا باوجل ةطبار

 : ىنعمب اهريخب قلعتم رورجمو راج : ينم. لل مسا بت لح يف لصيم

 . يتعامج نم هنإف هكلسأ يذلا يقيرط يف ينعبتا نمف

 : روفع للا فقالا لع ردقلا علا لح ينم «يصعا لعلاو ٠ اهبارعا

 ْنإل ٍناث ربخ وأ روفغل - تعنا ةفص : ميحر . ةمضلاب عوفرم «ْنإ» ربخ

 . بات ْنِإ هل ميحر روفغ ىنعمب . ةمضلاب عوفرم

 دي دع كروت ري اياه 737

 مهل قومية 1010 2غ
 0 َّن ف 72 كره نو فد رد 11

 ميظعتلل بوصنم : انير اي : هلصأو فوذحم ءادن فرحب ىدانم : انير ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «ان» و فاضم وهو ةحتفلاب

 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : تنكسأ ىنإ ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تنكسأ .4ّنِإ) مسا بصن لحم يف
 ةلمحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم لا عفرلا ريمضب

 . ّنِإ ربخ عفر لحم يف «تنكسأ»

 لوعفم فذحو ضيعبتلل «نم» و تنكسأب قلعتم رورجمو راج : يقيرذ نم ©

 دس الاب



 . ةفاضالاب رج لحم يف.لصتم ريمض ءايلاو هيلع ٌلدت «نم» ّنأل «تنكسألا
 . ٍلهأ نم ًاقيرف وأ ًاسان وأ يلهأ ضعب : ىنعمب

 قل مسالا ءاي تفذحو نكسب قلمتم رورجو راج : عدز يذ ريغ ناوي ©

 . فاضم .يهو هلثم ةرورجم داول - تعن  ةفص :'ريغ : ةركن صوقنم مسا

 ! :عرز . فاضم وهو ةسمخلا ءاسالا نم هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : يذ

 . ةركن هلأل ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ١ قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : دنع : مّرحملا كتيب دنع ©

 ' ريمض فاكلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : كتيب .«راوجب» ىنعمب نكسأب
 تبلل ب تعن  ةفص : مرحملا . ةفاضالاب رج لحم يف ختفلا ىلع ينبم لصتم

 : 1 ' 2. اهلثم ةرورجم

 رج فرح يهو ليلعتلل : ماللا . تبرعأ : انبر:: ةالصلا اويمقيل انّير ©

 : دنع ةالضلا اوميقي يكل ّآلإ يداولا اذه مهتنكسا ام يأ تنكسأب ةقلعتم

 : ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف: : اوميقي . مرحملا كتيب

 . .ةقراف كنلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح : هبصن

 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 . 'بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «4نأ» ةلص «اوميقي»'ةلمجو ماللاب رج لحم

 ' بلطلا بيلاسأ نم ءاعد لعف لعجأ . ليلعتلل وأ ةيببس : ءافلا : لعجاف ©
 ' + . كنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ٍريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ ةغيصب

 دوزجيو داج : سانلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم: سانلا نم ةدئفا ©

 ّْ ش . ةيضيعبت وأ ةياغلا ءادتبال «نم» و لعجاب قلعتم

 . لعافلاو لقتلل ءايلا ىلع ةردقما ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : مهيلا يوهت ©

 : ىنعمب ىزهتب قلعتم رورجم راج :مهيلا ٠ ي يه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض

 , لوعفم بصن لح يف ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف مه» و ًاقوش مهيلا عرست
 : مهيلا ةيواه : ريدقتب ٍناث هب

 برعتو «لعجا» ىلع واولاب ةفرطعم : قزراو : تازمثلا نم مهقزراو ©

 - غ6



 راج «تارمثلا نم» و هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و اهبارعا
 . ٍناثلا قزرا لوعفم فذحو ضيعبتلل «نم» نوكت وأ قزراب قلعتم رورجمو

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوركشي مهلعل ©

 عوفرم عراضم لعف : نوركشي . «لعل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف «نوركشي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . ةمعنلا نوركشي : ريدقتب فوذحم امومعمو «لعلا ربخ عفر

 © تاور لانو ول وقمر كبَر 1 2 د رس تا سس تس
 ىلا ءوجللاو عرضتلا ليلد رركملا ءادنلاو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اندر ©:

 ش . هئاحبس هللا

 فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: يفخث ام ملعت كنا ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعت . 4ْنإ) مسا بصن لحم يف لصتم ريمض
 ربخ عفر لحم يف «ملعت» ةلمجو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 يفخت . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ّنأ
 رتتسم ريمض لعافلاو ٠ لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «يفخت» ةلمجو . نحن هريدقت ًابوجو هيف

 عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «يفخن ام» ىلع واولاب ةفوطعم : نلعذ امو ©

 بوصنم فوذحم ريمض «ام) لوصوملا ىلا دئاعلاو . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 . هيفخن ام ريدقتلا هب لوعفم هنأل لعفلاب

 : ىفخي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : هللا ىلع ىفخب امو ©

 راج : هللا ىلع . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . ىفخيب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 امو : ىنعمب قارغتسالا ديفي دئاز رج فرح : نم : ضرألا يف ءيش نم ©

 لعاف هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . ام ءيش هيلع ىفخي
 . ءيش نم ةفوذحم ةفصب وأ ىفخيب قلعتم رورجبو راج : ضرألا يف «ىفخي»
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 : ءاينلا يف ؛ يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال : ةفطاع . واولا : ءامسلا يف الو ©
 . .اهلثم برعتو ؟ضألا يف» ىلع ةفوطعم

 م1 0-00 ود

 "8 هد نإ قو ليو ايقاع هون |

 | ا ل لوسي حل يلا أدل

 :ضام لعف :: بهو ٠ اهل لحم .ال لوصوملا ةلص : اهالت امن ةلمجلا : يف بهو ©
 ,راج : يلا وه هريدقت ًااوج ةيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 1 . بهوب قلعتم رورجمو

 يل بهو يأ لاح بضن لحم يف ربكلا عم : ىنعمب رورجتو راج : ريكلا ىلع ©
 0 . ربكلا لاح يفو ريبك انأو

 'فوطعم : قحساو : ةحتفلاب بوصنم هب لوعفن : ٌقحساو ليعامسا ©

 : نم ناعونمت اههمأل انوني مو ةحتفلاب هلثم بوصنم «ليغامسا» ىلع واولاب

 أ . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع نيونتلا فرصلا

 ا ر . لعنفلاب هئبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: يمر نإ ©

 . لافتا اهيوهظ نم عنم ملكت ءاب لبق ام ىلع ةردقللا ةحفلاب بوصنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ,ءايلاو ةبسانملا لحملا

 . ةمضلاب عوفرم ْنِإ) زبخ : عيمس . ةقلحزم : مالل !: ءاعدلا عيمسل ©

 .. اهوعفم ىلا ةفصلا ةفاضا نم ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءاعدلا

 و 7 ره سل 7 1 0 5

 2 2و تي قير دن وو واصلا مقدم ىبإعَج ار

 ' ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةالصلا ميقم ينلعجا بر ©

 / بطن لحن يف لصتم ريمض ءاييلاو ةيانقولل «ينلعبجا» يف نونلاو .نيثالشلاو
66 



 هيلا فاضم ةالصل ٍناث لوعفم وهو بوصنم هب لوعفم : ميقم . هب لوعفم

 . ةرسكلاب رورجم

 نمو لعجاب قلعتم رورجيو راج : يتيرذ نم . ةفطاع واولا : يقيرذ نمو ©

 لصتم ريمض ءايلاو كلذ يف يتقيرط ىلع يتيرذ ضعب لعجاو يأ ضيعبتلل
 يأ . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» ْنأل لوعفمللا فذحو . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ينلعجا يف بوصنملا ىلع فوطعم يتيرذ نم

 وهو . انيراي . اهلصأ ةفوذحم ءادن ةاداب ىدانم : بر : ءاعد لبقتو انبر ©

 واولا ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءان» و ةحشفلاب ميظعتلل بوصنم 1

 ىلع ينبم رمأ ةغيصب ءاعدو عرضت لعف : بجتسا يأ : لبقت « ةفطاع

 هب لوعفم : ءاعد . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا
 لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم
 سأر اهتأل وأ ًاراصتخا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةبسانملا ةكرحب لجملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةيآ

 ٠ كاسيو مفْلوَكإََلرإْغا اي ©
 ةيآلا يف ةدراولا «لبقت انبر» بارعا برعت : يدلاولو يف رفغا انبر .٠

 . ةفطاع : واولا . رفغأب قلعتم رورجيو راج : يل . ةقباسلا ةميركلا
 نونلا تفذحو ىنثم هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو رورجيو راج : يدلاول

 ءاقتلال ءايلا تحتفو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةفاضالل
 قلعتم « يدلاول ١ و . ملكتملا ءاي ىلإ اهتفاضال ماغدإلا لصحو نينكاسلا

 . رفغاب

 عمج هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «يلا ىلع واولاب ةفوطعم : مود نينمؤمللو ©

 نامز فرظ : موي . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 يف : هدعب ةلمجلاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم . رفغاب قلعتم

 ها



 .عفرم لعاف : باسحلا . ةمضلاب عرفرم عياضم لعف : باسحلا موقي ©

 . ةفاضالاب رج لمم يف ةيلعفلا ةلمججلاو ةمضلاب

 او ل هلت #
 نوم ك6 200 5

 ظ ©« رطلاف
 : نبسحت ةمزاج ةيهان : ال. فاعمل ف

 الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف
 | هللا :تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لج ال ديكوشلا نونو

 0 . ةحتفلاب نابوصنم !نينحتا الوعفم : ًالفاغ

 مسا ةاماأو رج فرح : نع : اهلصأ : ايع: نوملاظلا لمعي امع ©

 روزجملاو راججلاو نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع نع نوني مخدم لوصوم

 هرقل يف ةكرحلاو نيونتلا نم وع نوتلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب يفرم
 :بصن لحم يف ريمض دئاعلاو اهل لحم ال الوصوملا ةلص «نوملاظلا لمعي» ةلمجو
 ِْ . نوملاظلا هلمعي امنع : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 رخؤي . ةفوفكمو ةفاك وأ الل لمع ال رصح ةادأ : انإ : مهرخؤي امنإ ©

 :يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 !لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و هناحبس هللا

 , هب

 ص

 5 8 وو موس

 ضف م ولمهف اع

 :١ صخشت .. رخؤيب قلعتم رورو راج : راصيألا هيف صخشت مويل ©

 | رج لح يف راصبألا هيف صخشتا ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف :راصبألا

 هيف حتفت مويل مهباسح رخؤي انا : ىنعمب "موي» فوصوملل - تعنت ةفص

 ١ . عزفلاو لوهلا ةدش نم فرطت الف راصبألا
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 49 1:اوعمستدعفَأَو هني | ربل مريول يقمن حطم عع
 ةمالعو لاحلا ىلع ناتبوصنم ناتملكلا : مهسوؤر يعنقم نيعطهم ©

 نم ضرع «نيعطهم» يف نونلاو . نالاس ركذم اعمج اههنأل ءايلا اهبصن

 فاضم «سوؤر» و ةفاضؤلل «يعنقم» نون تفذحو درفملا يف ةكرحللاو نيونتلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا

 هيف صخشت مويل وأ نيعرسم مهارت موي : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم

 . مهسوؤر يعفار نيعرسم مهراصبأ

 عراضم لعف : دتري . ال لمع ال ةيفان : ال : مهفرط مهبلا دتري ال ©

 نييئاغلا ريمض «مه» و دتريب قلعتم رورجمو راج : مهيلا . ةمضلاب عوفرم
 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : فرط . ىلإب رج لحم يف

 ا

 ؛مها و ةمضلاب عرفرم أدتبم : ةدئفأ . ةيفانعتسا : واولا : ءاوه مهتدتفأو ©

 . ةمضلاب عوفرم ادجملا ربخ : ءاوه . ةفاضالاب رج لخ يف نيبئاغلا ريمض

 . ةريحلاو ةشهدلا نم كرادالاو مهفلا نع ةيلاخخ ءالخ مهتدئتفاو. ىنعمب

 ا 1 لوقف بادعلا مهنا مو ساكرذَأَو :
 ا 1 م0
 © لاتكتك مزكنت

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رذنأ . ةيفانئكسا : واولا : سائلا رذئآو ©
 تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح

 موي هب ديرأ وأ ةمايقلا موي وهو ةحتفلاب بوصنم رذنأل ٍناث هب لوعفم : موي ©

 مالا



 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةلمجلاو لجاعلا باذعلاب مهكاله

 لقنلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأي: باذعلا مهيتأي ©
 مدقم هب ليعقم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاضلا ريمسم ةمها و

 : ةمضلاب عوفرم لعاف : باذعلا . عابشالل ةمضلاب ميملا كرحو

 وكت نأ زونيو «يتأي» ىلع ءافلاب ةفرطعم : لرقيف : اوملظ نيذلا لوقيف ©

 مسا : نيذلا . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لؤقي . ةيفانكتسا ءافلا

 لحم ال لوصوملا ةلص : اوملظ .. لعاف غفر لخم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 يمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو اه

 1 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم : انبر اي : ريدقتلا . ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : اذير ©
 1 , ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض مان» و فاضم وهو

 د بلط ةغيصب ءاعدو لسوت لعف : رخأ : .بجن .بيرق لجأ ىلإ انرخأ ©

 ةاناو .تنأإ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينببم - رمأ
 قلعتم رورجيو راج : لجأ ىلإ . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمبض
 عراضم لعف : بجن .. اهلثم ةرورجم لجأل - تعن  ةفص : بيرق . انرحخأب

 ءايلا تفذسحو نوكسلا همزج, ةمالعو  رمألا  بلطلا باوج هنأل موزجم

 بجن يأ : نحن هريذلقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال
 | ْ , هيف

 ريمض' فاكلاو ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لسرلا عبتنو كتوعد ©

 «بجبنا ىلع واولاب ةقوطعم : عبتنو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 بوضنم هب لوعفم : لسرلا .. نينكاسلا ءاقتلال اهرخآ رسكو اهبارعا برعتو

  ًارورغو ًارطب ارمسقت مل وأ مه لاقيف يأ : متمسقأ اونوكت مل وأ ©

 ١ بلقو مزجو يفن فرح : م ةيفانثتسا : واولا . ماهفتسا فرح : ةزمهلا

 . نوتلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عياضم لعف : اونركت
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 : متمسقأ . ةقراف فلألاو «"نوكت» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض .: واولا

 ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 : ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم

 . «نوكتا ريخ بصن لحم يف
 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . مسقأب قلعتم رورجيو راج : مكلام لبق نم ©

 : مكل . اه لمع ال ةيفان : ام . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال

 ةيمسألا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج

 . مسقلا باوج يف ةعقاو

 عوفرم ًاأظفل رورجم مسا : : كاوز . ينتلا ديكأتا دئاز رج فرح : لاوز نم ©

 مكقحلي ال ايندلا يف نوقاب مكنأ متمسقأ : ىنعمب . رخؤم أدتبم هنأ ىلع ٌداحم

 . توملا

 ديمي هشا ازا ركياعز كو 3
 © لعل اولاببصَو ٌرِِإْدَع

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلكس ةفطاع : |: متنكسو «©

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . را مقرا بعضي ريمضب

 : عجل ةمالع ماو لمت.

 اه

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهسفنأ اوملظ ©

 بوصنم هب لوعفم : سفنأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب
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 .. حْتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيت . ةفطاع واولا : :فيك مكل نيبتو ©
 يف جيلا لع ينيم عاوطتسا مسا : انيك - اعتب قمتم زور راج ١ مب
 « لاح بصت لحن

 نيرو لمقي قلعتم دورجتو راج مهب ٠ < لعاف عفو ل يف لمصمم ريم

 انلعف اذام مه رهظو : ىنعمب . اهبارعإ برعتو « انلعف » ىلع واولاب ةفوطعم

 مضلاب تكرح عمجلا ةمالع ميملاو برضب قلعتم رورحيو راج : لاثمألا مكل ©

 لاثمألا مكل انبرض يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاثمألا . عابشالل

 . اوربتعت ملف مكل ًاهيبنت

0000 
0 

 0 اوركم دقو ©
 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 ىلع بوصنم : ركم . نورفاكلا ءالؤه ركم يأ . ةقرافأ فلألاو لعاف عفر
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب ردصملا

 ا ا ا

 ىلع بوصتم ناكم فرظ : دنع . ةيفانثتسا : :٠ مهركم هللا دنعو ©

 يلا رورج هيلا فاضم : ةلالخا فل هلل .فاضم رهو ةستقاب ةيفرشلا

 جوفرم رخؤم أدتبم : ركم . مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمنجلا هبشو ةرسكلاب
 بوتكم ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و . ةمضلاب
 !ناو هناحبس هيلع ليحتسم وهو لايتحالا وهركملا .هيلع مهيزاجيل هدنع

 ربد يأ ريذتلاب رسفيف ىلاعت هقح يف امأ نيظفللا نيب ب هلكاشملل هسفن ىلا هدنسأ
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 لوقلا اذه ينو . مهياذع وهو ةيهلالا ةمكحلا قفاويو مهركم لطبي ام هللا

 . مالكلا يف جاودزاو هلكاشم ميركلا

 نإو لابجلا حزحزمب مظع امهم مهركم امو : ىنعمب : مهركم ناك ْنِإو ٠
 همقافتل ًالثم هنم لابجلا لاوز برضف تبثاو خسرأ لب لابجلاك دمحم رمأ

 . كلذل ادعم لابجلا ةلانإل ىوسم وأ ًايواسم مهركم ناك ْنِإو يأ .هتدشو

 ركم ٠ حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف.: ناك .4ام) ىنعمب ةيفان : نإ

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا

 «ناك» ىلع عقاولا يفنلا ةدكؤم يأ ديكأتل : ماللا : لابجلا هنم لوزتل ©

 نأب بوصنم عراضم لعف : لوزت . رج فرح يهو دوحجلا مال ئمستو

 لوزتب قلعتم رورجمو راج : هنم . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم
 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و ةمضلاب عوفرم لعاف «لابجلا» و

 لوزت» ةلمجو فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب رج لحم يف

 . مهركمب لابحجلا لوزت ةرمضملا ةيردصملا «ْنأ» ةلص «لابجلا هنم

 تت ل 23 در نيدص هن ع

 يل رانا عملا نإ ةةنلويكتلفمت : ع 5ع

 عراضم لعف : نبسحت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئتسا : : نيسحت الف ©

 يكول نونو داب زج ل يقف ةلقلا ديت نون هاصتال تفل لع يتيم

 . ينظت الف يأ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . امل لح

 نايوصنم «نبسحت# الوعفم : فلغ هللا : هلسر هدعو فلخم ها ©

 ريمض ءاطلاو فاضم رهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هدعو .ةحتفلاب
 ردصملل هب لوعفم : هلسر . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 :ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم (هدعو»

 لعافلا مسا لصف وأ لوألا ىلع يناثلا لوصعفملا مدق انهو . انلسر رصنلل ان

 . يناثلاب لوألا هلوعفم نع

 د ه9اب9



 هللا .' لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : نإ : ماقتنا اوذ زيزع هللا ْنِإ ©

 ْنِإ) ربخ :'زيزع . 'ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل

 وهو:ةسمدملا ءامسالا نم هّأل واولاب عوفرم ّنأل ٍناث ربخن وذ ةمضلاب عوفرم

 , ةئونلا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ماقتنا ٠ فاضم

 "8 ١ راف 1 او ريع ساد

 موي : : اع هلوق نم لدب بصن لع يف : ةلمجلا : ضرألا لدبت موي ©
 نامز .فرظأ «موي» بزعي وأ نيعبرألاو ةغبارلا ةميركلا ةيآلازيف باذعلا مهيتأي

 ضرألا هذه .لدبتت موي : ىنحملاو . ماقتنالل يأ ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع ًابوصنم

 عراَضُم لعف «لدبت» ؤ رييغتلا وه : ليدبتلاو تاومسلا كلذكو ىرخ [ ًاضرأ

 ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :ضرألا ٠ ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم

 : . ةفاضالاب رج لحم يف «ضرألا لدبت»

 ريغ ًاضرأ ) يأ بوصنم ردقم فوصومل - تعن  ةفص : ريغ : ضرألا ريغ ©

 ذب ًالوعفم اريغا نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب ةبوصنم يه . ©« ضرألا هذه

 ,. ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ضرألا ٠ شيخ وأ اعوسأو هريدقت رمصفل

 . ةحتفلاب ًابوصنم ًالاح ريغ - نوكت نأ زوجيو

 برغتو «ضرألا» ىلع واولاب ةفرطعم : تاومسلاو : اوؤ ربو تاومسلاو ©
 . كلذك تاومسلا لدبت مويو يأ هيلع لدي ليلدل اهلماع فذحو اهءارعا
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف وهو «نوزربي» ىنعمب : اوزرب . ةفطاع واولا

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصنتال
 ةقراف .٠

 2 راهقلا دحاولا . اوزربب قلعتم ميظعتلل رورجمو .رابج : راهقلا دحاولا هلل ©

 , ةرسكلا امهرج ةمالعو نارورحم ةلالخللا ظفلل ناعياتتمأ_ ناتعن - ناتفص

 هم



 © ِداَمَْفْلاِف َنيَقْتِنع ون ملاك, 4
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةفطاع : واولا : نيمرجملا .ىرتو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيمرجملا
 . درفملاو ةكرحلاو نيونتلا

 مسا اذإ) و فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ىرتب قلعتم نامز فرظ : ذئموي ©

 هنوكس : نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم

 نا ثيح اهتيزمل (ذإ) ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا نوكسو
 . فورخلا ىلإ فاضت ال ءامسالا

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيثرقم ©
 يأ لالغألا يف ضعب ىلا مهضعب نيدودشم : ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو

 . لامعألاو دئاقعلا يف مهكراشتل ضعب ىلا مهضعب نرق

 يف نونرقي يأ : نينرقمب قلعتم رورجمو راج : دويقلا ين يأ : دافصألا يف ©
 . نيدفصم نينرقم : ىنعملا نوكيف هب قلعتي ال نأ زوجيو دافصألا

  0٠ذا ههموجف وتنتو ريك ليم ©
 ةمضلاب عرفرم أدتبم . لابرس عمج مهناصمق يأ : نارطق نم مهليبارس ©

 : نارطق نم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «منه» و

 . أدتبملا ريخب قلعتم رورجبو راج
 يأ : ىشغت . ةيفانئتسا وأ ةفطاع واولا : راثلا مههوجو ىشغتو ©

 : هوجو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يطغت

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم
 لعاف : راثلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح

 . ةمضلاب عوفرم

 م



 © باس اْعرسَهَمآَنِإ ْتْبَمَح نمسا ه١
 : يزجي . رج فرح يهو ليلعتلا مال : مالل ا يزجيل»

 ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عاضم لعف

 ؛ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لك .ةمضلاب ميظعتلل عوفزم لعاف :ةلالجلا

 ليوأتب : اهدي امو ةرمضملا «نأ» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضنم : سفن

 ال ةزمضملا ةيردصملا ؛نأ» ةلص ؛هللا يزجيا ةلمجو ماللاب رج لحم يف ردصم
 1 . بارعالا نم اف لحم

 ؛ هب لوعفم بصن لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام: تيسك ام ©
 : اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا يلع ينبم ضام لعف : تبنسسك
 نوكت' نأ زوجيو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تبسك» ةلمجو

 هب لوعفم ٌبصن لحم يف ردصم ليوأتب ٠ اهالتامو «ام» نوكتف ةيردصم «ام»

 : . اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «تبسك» ةلمجو

 هللا ٠ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: باسحلا عيرس هللا ّْنِإ ©
 عوفرم «نإ» ربخ : عيرس . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهنمسا ةلالجلا ظفل

 :هرج ةمالعو :ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باسحلا . فاضم وهو .ةمضلاب

 1 ْ . ةرسكلا

 . يلو هلِإَوَه مَن واكب م

 0 لئلا ورك
 ٠ عل سام : اذه : سانلل 3 اذه ©

 وأ علب قلعتم رورجمو راج : سانلل . ةمضلاب عوفرم «اذه» ريخ : غالب

 30 . هل ةفصب

 دسك



 عراضم لعف ؛اورذنيا و رج فرح يهو «نكل» ىنعمب ليلعتلل ماللا

 ينبم لعف وهو نونلا : فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 : هب . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو لوهجملل

 ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . امهرذنيب قلعتم غالبلا اذهب يأ رورجمو راج

 هب اورذني» ةلمجو غالبب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم
 . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص

 برعتو «اورذنيلا ىلع واولاب ةفوطعم : دحاو هلإ وه امنأ اوملعيلو ©
 ريمض : وه . ةفوفكمو ةفاك : (نأ . مولعملل ينبم عراضملا اهلعفو اهبارعإ
 عوفرم اوه) ريخ : هلإ . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 ةلمجلاو . ًاضيأ ةمضلاب عوفرم هلإل ديكوت وأ ةفص : دحاو . ةمضلاب
 . اوملعي يلوعفم دسم تدس (دحاو هلإ وه» ةيمسالا

 اهبارعا برعتو «اوملعيل» ىلع واولاب ةفوطعم : بابلآلا اولوأ ركذيلو ©
 هلأل واولاب عوفرم لعاف : اولوأ . ةحتفلا عراضملا لعفلا بصن ةمالعو 203

 لوقعلا باحصأ ىنعمب لوقعلا اولوأ ركذيل يأ . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 «ولوأ» و ديدشتلا لصحف لاذلاب ءاتلا تمغدأ ركذتي : هلصأ «ركذي» لعفلاو

 : وذ : ةدحاو عمج مسا وه ليقو . هل دحاو ال (ووذ» ىنعمب عمج يه

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا .بحاص ىنعمب

 . هرخآ يف ةرهاظلا
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 *« رجحلا ةروس بارعإ »

 دلوع 1 5

 ١ ل نيمو سلكي كليا 0

 ينبم ةرأشان مسا : كلت . ةقباسلا روسلا يف تبرلعأ : رلا : تايآ كلت را ©
 .باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . ًأدتبم غفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ,عوفرم «كلت» ربخ : تايآ . تايآلا نم ةروسلا هتنمضت ام ىلا ةراشالاو

 اذه: : ريدقتب فوذحم أدتبل ًاربخ عقر لحم يف «كلت» نوكت نأ زوجيو ةمسضلاب

 .نم ًالدب «تايآ» نوكتو . ةروسلل مسا نم «رلا» هتنمضت اك ًابخ وأ كلت

 ': نآرقو : ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم.: باتكلا : نيذم نآرقو باتكلا ©
 | تعن  ةفص : نيبم .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم «باتكلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 :ركن القو ..نيبم نآرق يأو ًاباتك هنوك يف باتكلا تايآ كلت ىنغمب . نآرقل

 1 . نيبملا نآرقلاو : ريدقتلاو ميخفتلل نآرقلا

 و م 1 20 60 2201

 ١ يشأ اكن اورتكو زا وانو ©
 زاجحلا لهأ ةغل يهو فيفختلاب تئرق : ابر : اورفك نيذلا دوي امير ©

 :نأ زوجي لوقي يأر كانهو . ةفوفكمو ةفاك يهو . ميمت يتب ةغل ليفشتلابو

 ؛فاضم وهو «ٌبر» فرح اهيلا فيضأ ةركن اهنأ ىلع رج لحم يف «ام» نوكت
 .بري ًأظفل ًارورجم (سا «ام» نوكيف ءيش بر : ريدقتب دئازلاب هيبش فرح

 ش . هلوعفم هدعب لعفلا ٍقوتسي مل اذا هب لوعفم وأ أدتبم هنأ ىلع ًالحم ًاعوفرم

 : دوي . ةفوفكمو ةفاك يأ ةاجنلا رثكا دنع اه لحم ال «اٍبر» بارعا ىقبيو

 'ينبم لوصوم مسا : نيذلا .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف !ىنمتي يأ

 سكك



 لعف يهو احل لحم ال لوصوملا ةلص : اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام

 راصتنا نوري نيح نورفاكلا ىنمتي ابر : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 امو يه نوكتف . ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو نيملسم اوناك ول دمحم عابتا

 . دو بر . برب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 فرح يه هجوألا وأ اه لمع ال ينمتلل فرح : ول: نيملسم اوئاك ول ©:

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيردصم
 : نيملسم . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ

 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ولو . درفملا يف ةكرحلاو
 (ول» تءاج انهو . نيملسم مهنوك نورفاكلا دوي : ريدقتلا ؛دوي».لعفلل

 لعف دعب ًابلاغ يأت اهنأل «3و» ىضاملا ةغيصب «دوي» لعفلا رابتعا ىلع ةيردصم

 يف بقرتملا نأل اورفك نيذلا دو اير : ةيآلا ريدقت نأل . ةيردصم هدو»
 «نيملسم اوناك# ةلمجو هقيقحت يف هب عوطقملا يضاملا ةلزنمب ىلاعت هللا رابخإ
 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا ةول» ةلص

 د
 يواسي وسب 1 رو كور وك ريس عر و د
 2 ولع وسم لالا هليوأوكقو اوس ومد

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رذ : اولكأي مهرذ ©

 نيبئاغلا ريمض («مهاو هتغيص نم ضام لعف تأي الو .تنأ هريدقت ًابوجو

 موزجم عراضم لعف : اولكأي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم  رمألا - بلطلا باوج هنأل

 . .مهعد . .مهلف :ىنعمب : مهرذ .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : لمألا مههليو اوعتمتيو ©

 - ةلعلا فرح  هرخآ فذح «مههلي» مزج ةمالعو .اهبارنعإ نابرعتو ؛اولكأي»

7 



 .لح يف : منيملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و

 اوعتمتيو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : لمألا . مدقم هب لوعفم بصن

 ْ ش 1 . مهايندب

 فيوست فرح :فوس .ةيفانئتسا وأ ةيببس:ءافلا : نوملعي فوسف «©
 ؛لصتم ريم واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوملعي  لابقتسا
 لوعفملا فذحف مهعينص ءوس نوملعي فوسف : ىنعمب .. لعاف عفر لحم يف

 ©  ٌقُدئْباكدََإٍة ينك دامي
 ': كلهأ . ال لمع ال ةيفان : ام. ةيفانتتسا: واولا : ةمرق نم انكلهأ امو ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض انا و . اني نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 هنأل الح بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ةمأ يأ : ةيرق' . دئاز رج فرح : نم

 ا . هب لوعفم

 اواولا : هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ : مولعم باتك اهلو الإ ©

 نريخب قلعتم رورجمو راج : امل . لاح صن لحم يف : اهذعب ةلمجلاو ةيلاح
 '/: باتكل ب تعن  ةفص : مولعم . ةمضلاب رخؤم أدتبم : باتك .مدقم

 ارج لخم يف سايقلا ىلع واولا نود نم ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . هلثم عوفرم
 ةفضلا قوصل ديكأتل واولا تطسوت دقو ةيرقل  ًاتعن  ةفص بصن وأ
 ش . ظوفحملا حوللا يف يف زدقم لجأ اهلو الإ : ىتعممب . فوصوملاب

 ٠ وكتاب تارزيكت «
 ٠ عراضم لعف : قبست . ا لمع ال ةيفان : ام : اهلجأ ةمأ نم قبست ام ©

 الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ةمأ . دئاز رج فرح : نم . ةمضلاب عوفرم
 لحم ف لصتم ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لجأ . لعاف هنأل

 داك



 . ال لمع ال ةيفان : ام . اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : نورخأتسي امو ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورخأتسي

 . ىنعملاو ظفللا ىلع ًالمح ارخآ تركذ مث . ًالوأ ةمألا تثنأ دقو . لعاف عفر
 فذ دقو . هنع رخأتت الو اهلجأ اهباتك عضوم يف ةمأ مدقعت ال :ىنعملاو
 . مالكلا قايس نم مولعمو حضاو هنأل «هنع»

 © نوجيدئاركْنا يَعَلُي هوما * وو 2720 5 اص يكل 5902 82
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانئتسا : واولا : اولاقو © :

 لاقو يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . نورفاكلا

 و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ . ءادن ةادأ : اي : يذلا اهبأ اب ©
 . «يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةدئاز هيبنتلل «ام»

 ضام لعف : لزن . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ركذلا هيلع لزن ©

 بئان : ركذلا . رورجتو راج : هيلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 . نآرقلا يأ ةمضلاب عوفرم لعاف

 : َّنإ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نونجمل كّنِإ ©
 بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ْ

 . ةمضلاب عوفرم (ْنِإ) ربخ : نونجم . ديكوتلل ةيئادتبا ةقلحزملا ماللا .اهمسا

 . كيلا هاحوأ دق هللا نا كلوقل نونجمل كنإ : ىنعمب

 © َنِيرض ار كد ةكيبلٍإداَمَل ©
 ضيضحت فرح يهو ؛ اله ١:ىنعمب:امول : ةكئالملاب انيتأت ام ول ©

 لعف : انيتأت . عراضملا ىلع هلوخدل ضيضحتلل راصو ا لمع ال - ضح -

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم عراضم
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 . يأتب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملاب . تنأ هريدقت ًابوجو

 | ٍضاَم لعف : تنك . عناج طرش فرح : ْنِإ: نيقداصلا نم تنك ْنِإ ©
 : لضنم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 قلعتم روزجمو راج : نيقداصلا نم «ناك» مسا عفر لحم :يف حتفلا ىلع يتنبم
 ' نم .ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا زج ةئمالعو «ناك» ربخب

 : باؤجو . نإ مزج لحم يف طرشلا لعف «ناك» و درفملا :يف ةكرحلاو نيونتلا
 : نوذهشي ةكئالملاب انيتأت اله ىنعمب . هانعم مدقتل فوذحم  هؤازج  طرشلا

 و ًاقداص تنك نإ كل انبيذكت ىلع باقعلل ةكئالملاب انيتأت اله وأ كقدصب

 للا ل ٠ هب لوعقم بصن لح يف لصتم ريمض :انيتأت يف «ان»

 ١ يَطْماَدإ انتم ونبوةكتقات © 0

 ؛ عوفرم عراضم لغف : كرت ام لمع ال ةيفان : ام :: ةكئالملا لزنن ام

 لوعفم : ةكئالملا . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب '

 ةحتفلاب بوصنم هب :. ْ

 ١ :قلاب ..ًالزنت الإ :هريدقت فوذحم ىنثتسملاو ءانثتسا ةاذأ : الإ : قحلاب 6

 ' قحاب ًاسبلتم ًالزنت لإ ىنعمب فوذحملا ىنثتسملل  ةفصب قلعتم رورجمو راج
 :اهنغمو ينأ ةكئالملا نم ًالاح بصن لحم يف «قحلاب» نوكي وأ ةمكحلاب يأ

 .قحلا ١

 فرح : اذا . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : والا : ًاذإ اوناك امو ©
 0 ا اا

 ' «اوناك) و . .مهباذع رخأ امو نيرظنم اوناك ام ةكئالملا انلّزن ولو : هريدقت انه

 | لصتم ريمض واولاو ةعامججا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 : . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف

 . نوثلاو ماس ركذم عمج أل ءالاب بوصنم «ناك بخ : نيلهم يأ : نيرظنم ©

 ش ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 لا



 © نوفي ةاَْؤولاََنكِ
 لزن يذلا اهيأ اي : مهوق يف مهراكنإل در لوقلا اذه ين : ركذلا انلزن 9

 دمحم ىلإ ليربج ثعب يذلا وهو لزنملا وه هناحبس هنأب ديكأت هيفو ركذلا هيلع
 : هلصأو نب مغدم ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ .( كك )
 ينبم لصفنم عقر ريمض : نحن هّنإ) مسا بصن لحم يف لصتم ريمض : اننأ
 ىلع ينبم ضام لعف : لزن . ؛ان» ريمضلل ديكوت بصن لحم يف مضلا ىلع
 . انيحوأ يأ . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض هان» و انب هلاصتال نوكسلا
 «ركذلا انلزن» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نآرقلا اذه يأ : ركذلا

 انلزن» ةلمجو أدهبم عفر لحم يف ؛نحن» نوكت نأ زوجيو ؛ْنأ» ربخ عفر لحم يف
 «نإ» ربخ عفر لحم يف «ركذلا انلزن نحنا» ةيمسالا ةلمجلاو اهربخخ «ركزذلا

 . هل لحم ال لصف ريمض «نحن» نوكت نأ زوجيو
 رورجيو راج : هل . تبرعأ : انإ . ةفطاع واولا : نوظفاحل هل انإو ©

 عوفرم 4ْنا) ربخ : نوظفاح  ديكوتلل  ةقلحزم : ماللا (نا١ ريخب قلعتم

 ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هأل واولاب
 . فيرحتلا نم هل نوظفاحل

 ٠١ يطال جيدي الساد ©
 . ديكرتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانعسا : واولا : كلبق نم انلسرأ دقلو ©

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح :دق
 انلسرأ دقلو : ريدقتب فوذحم لوعفملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةاناو

 ردقملا لوعفملل ةفوذحم ةفصب وأ انلسرأب رورجمو راج : كلبق نم. السر
 . ةياغلا ءادتبال «نم» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 رورجم هيلا فاضم : نيلوألا . ؛لبق نم» بارعا برعي : نيلوألا عيش ف ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب

 تداكالاب



 ١١ نوره هياؤ اكل لو سوسو ©
  :يأب . اه لمعال ةيفان : ام . ةيلاح : واولا : لوسر نم مهيتأي امو ©

 يف نييئاغلا ريمض «مه» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 | رورجم مسا .: لوسر . دئاز رج فرح : نم . مدقم هب لوعفم بصن لح
 ' . ةينضام لاح ةياكح !مهيتأي امو» ةلمجو . لعاف هنأل ًال عوفرم ًاظفل

 ْ . مهيتأي ناك امو ىنعمب يأ . لاح بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو

 . اه لمع ال يفنلا:دعب قيقحت فرنح وأ رصح ةادأ : الا: هب اوناك الإ ©
 قو لع يف لصتم يمض كولا مضلا لع ينبم صقا نيام لعف : ا
 1 رورجتو .راج : ل

 عم اشم لمف يو أك ريغ بصن لغ ف ؛لمدجلا : نوثزهتسي ©
 | قلغبتم هبا و لعاف عفر لحم يف ريمض ريمض واولاو نونلا توبشب
 . نوئزهتسيب

 ْ 0 يول هن 1
 / بطن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسأ.: فاكلا : هكلست كلذك ©

 أ زوجيو هكلسن هوحنو كلسلا كلذ لثم : ريدظب رمشم راصمل  ثعذ - ةفص

 : لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : . أدتبم عفر لح يف «اذ» نوكت نأ

 : عراضم لعف : هكلسن . يس قر فال دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج

 ريمض ءاطلاو نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ١ ءازهتسالا لخدن : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ا .اهيف هذلون يأ : نيمرجملا بولق يف

 ' هيلا فاضم : نيمرجملا . كلسنب قلعتم رورجبو زاج : نيمرجملا بولق يف ©
 : يف ةكرحملاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذبم عمج هنأل ءايلاب :رورجم
 ٍْإ :درفملا

 ت4



 و 5و م

 و نول دك 2ث 1 دوو دي دوموال ١

 . هب نمزم ريغ : ريدقتب لاح بصن لح يف : ةلمجلا : هي نونمؤيب ال ©

 . احل لمع ال ةيفان : ال  هكلسن كلذك -ىلاعت هلوقل ةينايب نوكت نأ زوجيو 1

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي

 دقو نآرقلا اذهب نونمؤي ال : ىنعمب نونمؤيب قلعتم رورحبو راج : هب .لعاق
 . مهنم لسرلا اوبذك نم كالهإب ةيلوألا ماوقالا يف هللا ةدارا تضم

 ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق . ةيفانئتسا : واولا : تلخ دقو ©

 ءات عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقللا حتفلا ىلع ينبم

 . اهل لحم ال ءاتلاو ةنكاسلا ثينأتلا

 ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيلوألا . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيلوألا ةنس ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 ١ نيني واول مكانتها ©
 . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واول 0

 لحم يف لصتم ريمض ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : حتف

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و رج فرح :ىلع .لعاف غفر

 ْ . انحتفب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم

 اج : ءاهسلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباب : ءامسلا نم ًاباب ©
 . «أباب» نم ةفوذح ةفصب وأ انحتفب قلعتم رورجمو

 ينبم صقان ضام لعف : اولظ . ةيفانثتسا ءافلا : نوجرعي هيف اولظف ©
 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوجرعي . ةقراف فلألاو «لظ»

 «نوجرعيا ةلمجو نودعصي هيف اوذخأف ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
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 نوذعصي ةكئالملا مهانيأر ول يأ ةكئالملل ريمضلاو «لظا» ربخ بصن لحم يف
 ' اهدغب ام :ةفطاع ؛اولظف» ءاف نوكت نأ زوجيو . كلذ اولاقل ًانايع ءامسلا يف

 رافكلا ىلع دوعي ريمضلا نأ : ىنعمب . اولظف «مهانلخدأفا وه ردقم ىلع

 ' هيف مهانلخدأف ءامسلا نم ًاباب نيدناعملا ةرفكلا ءالؤه ىلع انحتف ولو : ريدقتب

 .٠ نوج رعيب قلعتم رورجمو راج هيفا و كلذ اولاقل اودعصيل

 *» 6 وزوطتتوق نحت رص ترحم ناك
 لا لع يتيم فاس لعف , اق ولا باوس فة : مل ١٠١ اولاقل ©

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ ةبعامجلا واوب هلاصتال

 . امي ؛ارلاقلا ةلمجر - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحب يف : اهدعب امو

 : . ال لحم ال مزاج ريغ ظرش باوج : اهدعب

 ينبم فرح رصح ةادأ ؤأ ةفوفكمو ةفاك : اهنا : انراصيأ تركس امئنإ ©

 ! ضام لعف «تدش» يأ : تركس . بارعالا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 : .اهل' لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم .لوهججملل ينبم

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان و ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :راصبأ
 ا ! . ةفاضالاب رج لحم

 . هل لمع ال فانئتسالل بارضا فرح :لب : نوروحسم موق نحن لب ©

 ربخ : موق . أدتبم عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن
 واؤلاب ةعوفرم موقل - تعن - تفص : نوروجسم .: ةمفلاب عوفرم «نحن»

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو س ركذم عمج اهنأل

 ٠١ يتب اهكيتق جين ءاتصلا نان كجذقو ©
 قرط هذ ديت انجيل ملل . ةيفاسنسلا : رول: اتلعج دقلاو ©

 , , ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . قيقحت

 0 . لعاف عفر لحم يف لصتم



 هب لوعفم : ًاجورب . رورجمو راج : اهانيزو اجوري ءعامسلا ْق ©

 و اهبارعإ برعتو «انلعجا ىلع واولاب ةفيطعم : انيزو . ةحتفلاب بوصنم
 . لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاه»

 نوتلاو ملاس ركذم عمج - هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو رورجمو راج : نيرظانلل لا

 © رديف كَراَدَتْطِفََو ٠١ 0 ايا . ْ
 هوم

 ةدراولا «اهانيزو» بارعا برعت : ميجر ناطيش لك نم اهانظفحو ©

 : ناطيش . انظفحب قلعتم رورجبو راج : ّلك نم . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 ىنعمب ليعف . موجرم : ىنعمب : ميجر . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ةرسكلاب رورجم نايطشل - تعن  ةفص : لوعفم

 * بنما عقل ج١١
 ينبم لوصوم مسا : نم . ءاتثتسا ةادأ : آلا : عمسلا قرتسا نم الإ«

 . الاب ىتكتسم بصن لحم يف : نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قرتسا

 حاورألا ضعب نم عمسلا سلتمخا نم الإ ىئعمب اه لمم ال لوصوملا
 . ةيولعلا

 ضام لعف : هقحل يأ : هعبتأ . ةيببس : ءافلا : نيبدم باهش هعبتأف ©

 باهشل  تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم لعاف : باهش . مدقم
 . ةمضلاب هلثم عوفرم

 الاد



 ! مد 61 8 1 هد راس إن سس ا

 2 عوز : ريانا يكن ا ل ضرالاو ١4

 ١ رمضم لعفب هب لوعفم : ضرألا . ةفطاع : واولا : :اهائددم ضرألاو ©
 1 هاثاو .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :ددم .هدعب روكذملا هرسفي 0

 . ةوعقم بصق ل يف لصتم ريمصف « اه 9 و لعات عقو لع يف لصتم بست

 ا بارعا برعتو «اهانددم» ىلع واولاب ةفوطعم : يساور اهبف انيقلاو ٠

 ' تباؤث ًالابج يا : ىباور ٠ انيقلأب قلعتم رورجتو راج اهيف .. «انددم»

 ١ . افرصلا نه عوتم هلأل نوني لو ةحتشلاب بوصنم هب لوعشم اهزوت ظف

 . - لعافم !نزو ىلع  نيونتلا -

 نم ءاهيف انيقلأ»ا بارعا برنعت : نوزوم ءيش :لك نم اهيف انتبنأو
 «نم" هيلع تلد يذلا فوذحملا هلوعفمب وأ تبثأب قلعتم رورجيو راج : لك
 ءيشل ةفص : نوزوم .. ةرسكلاب رورجم هيلا فاض : ءيش . ةيضيعبتلا
 1 . دودحم رادقمب رذقم ءيش :لك نم يأ ةرسكلاب ةرورجم

 ظ دقو زيكا ككاو ٠
 01 .٠

 ؛ راج: : ملكل . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هان» وانب هلاصتإل نوكسلا ىلع

 | اتلعجب قلعتم رورجمو راج : اهيف . يناثلا اهلوعفمب وأ انلعجب قلعتم رورجمو
 : . ةيلع تمدق ةفصب قلعتم هلأل «شياعم» نم لانح بصن لحم يف وأ

 ىلغ فرضلا نم عونمم هنأل نوني ملو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :شياعم

 00 | .  لعافم - نزو

 ىلع ينبم: لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : نيقزارب هل متسل نمو ©

 : ريدقتب ةمكل» لحم ىلع وأ ؛شياعم» ىلع فوطغم بصن لحم يف نوكسلا
 , حضي الو: . نيقزارب هل متسل نم مكل انلعجو شياعنمم اهيف مكل انلعجو

 مسالا



 رج لحم يف «نم» نوكي نأ زوجي الو «نيقزارب هل متسل نملو» ىلع ريدقتلا

 . رورجملا ريمضلا ىلع فطعي ال هنأل «مكلا يف رورجملا ريمضلا ىلع ًافوطعم

 .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متسل

 ةمالع ميملاو «سيل» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا

 مسا : نيقزار . دئاز فرح : ءابلا . رورجمو راج : هل . روكذلا عمج

 ءايلا هيف رحجلاو بصنلا ةمالعو « سيل » ربخ هلأل ٌداحم بوصنم ًاظفل رورجم

 او . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم يضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 . بارعالا نم اط لحم ال لوصوملا ةلص «نيقزارب هل متسل» ةيلعفلا

 00 قت تبا ُداَمَوُمْيأَو ا

 فرح : نم. ةام» ىنعمب ةيفان : نإ . ةيفانئتسا : واولا : ءيش نم ْنِإو ©

 . ادعم هنآ لع الع عيفرم اظففل رورجم مسا ١ ءيش . دئاز رج

 ارك نيدو َقَتْنْتْنإَو و ١

 ناكم فرظ : دنع . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : هنئازخ اندئع لإ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «انا و فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم 203
 . مدقم ربخب قلعتم «اندنع» ةلمجلا هبشو . ةفاضإلاب رنج لحم يف نوكسلا

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : هنئازخ
 ربخ عفر لحم يف « هنئازخ اندنع ١ ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم

3 
 + * يبس

 عراضم لعف : هلزنن . ال لمعال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هلؤنن امو ©
 ريمض ءاه لاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم :

 اهانعم ليق «هلزنن» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . رطملا لزئن ام

 رورجمو راج : ردقب . اف لمع ال رصح ةادأ : الإ : مولعم ردقي الإ © ش

 . ةرسكلاب هلثم رورجم ردقل - تعن  ةفص : مولعم . لزتنب قلعتم

 لالا



 ! نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ةفطاع : اولا: حايرلا انلسرأو ©
 : هب لوعفم : حايرلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 .٠ 1 ١ ٠ ٠ ةحتفلاب بوصنم

 :  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت لو ةحعتفلاب بوصنم لاح : حقاول ©
 . .ةرطمم ًابحس ةلماح وأ تاتابنلل ةحقلم : ىنعمب  لعافم  نزو ىلع

 , برعتو «حايرلا انلسرأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ءانم ءامسلا نم انلزنأف ©

 ٠ . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : ؛ءاسلا نم . اهبارعإ

 : .ريمبض فاكلا . اهنارعإ برعتو «انلزنأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هومكانيقساف © .

 ٠ ميملا عابشال واولا روكذلا عمج ةمالع ميملا . هب لوغفم بصن لح يف لصتم

 ' :٠ ىنعمب . ناث هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 ١ نع ىكحو . ًاعيمج نيلصتم نيلوعفملا يريمضب ءيج دقو .. ًايقس مكانلعجف
 : اهتظف ةفيفخ ةسلخ آلإ نكت مل ةكرحلا نأ ههجنوو ميملا ناكسإ ورمع يأ

 ! قاذحو هيوييسو ليلخلا دنع نحل حيرصلا ناكسإلاو: . ًانركس يوارلا

 . رعشلا ةرورض يف الإ اهحرط غوسي ال ةيبارعالا ةكرحلا نأل نييرصبلا
 ! «شيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : نيتزاخي هل متنأ امو ©

 ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . ميت ينب ةغلب امل لمسع الو زاجحلا ةغلب
 ' قلعتم رورجمو راج: هل . ميت ةغلب أدتبم وأ «ام» مسأ عفر لحم يف نؤكسلا

 ١" بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نينزامخ . دئاز رج فرح. : ءابلا . نينزاخب
 1 ةيناقلا ةغللا ىلع «متنأ» ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرم «ام» ريخ هنأ ىلع ًالحم

 ؛ نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هلأل ءانيلا بصنلاو رجلا ةمالعو
 ١ : . درفملا
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 ١" تفر ضدك ركنا ©
 بصن فرح : َّنإ . ةيفانئتسا : واولا : تيمثو ىيحن نحنل اذِإو © |
 . اهمسا بصن لحم يف ؛َّنا» نونب مغدم ريمض كانا و لعفلاب هبشم ديكوتو 3

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن . ديكوتلل ةيئادتبا  ةقلحزملا  ماللا
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «يبحن» و أدتبم عفر لحم يف مضلا

 يف ؛يبحن» ةلمجو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا
 «نإ١ ربخ عفر لحم يف «ييحن نحن» ةيمسالا ةلمجلاو «يبحن# ربخ عفر لحم

 ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعإ برعتو «يحن» ىلع واولاب ةفوطعم تيمن
 . اهتيمنو قئالخلا يبحن يأ ردقم فوذحم لومعملاو ةرهاظلا

 برعتو ىلوألا «نحنا ىلع واولاب ةفرطعم : نحنو : نوثراولا نحنو ©
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نحن» ربحت : نوئراولا . اهنارعا

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 م ١# يت
 8# نيرجكسلا لعد مكحنم َنِدرَتَسْلاد!عِلَولَو + ١

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانغتسا : واولا : انملع دقلو ©

 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع . قيقحت

 . لعاف عفر لح يف لصتم

 نوئلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : مكنم نيمدقتسملا ©

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكنم .' هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نيمدقتسملا» نم

 ىلع واولاب ةفيطعم : مكنم نيرحأتسملا يأ : نيرخأتسملا انملع دقلو © .

 . اهبارعا برعتو «مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو»

 لالة



 « هيناتا "فرفوف ةئيالو
 ' ديكوتو بصن فرح :'َّنأ .'ةيفائئتتسا : د مهرفحي وه دير او

 1 ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم 5 بر . لعفلاب هبشم

 . نعافلو ةمضلاب عيفرم عياضم لعف ١ رشح ٠ ..انتمم علو لع يف عتفلا لع
 ' ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 | هند ريخ عفر لحم يف «مهرشحي وه» ةلمجو هب لوجفم بصن لحم يف نوكسلا
  ةلمج نوكت ةلاحلا هذه يفو اهل لحم ال لصف ريمض ؛وص» نوكت نأ زوجيو

 . 0نا» ربخ عفر لم يف «مهرشحيا

 1 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ديكرتو بصن فرح : نا: ميلع ميكح هَّنِإ ©
 ! ناعوفرم نإل ناعباتتم ناريخ : ميلع ميكح . «ّنإ) مسا بصن لح يف مضلا

 : ش . هب ملعو ريدقتب مكح ىنعمب . ةمضلاب

 هس وص | :

 وكت احرص قطنإلا ل 1 11

 ا كيو ءاسيمذل : ام : رانا: ناستألا اققلخ دقلو

 : هانا و..انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . قيقحت فرح ٍ

 . ةحّتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناسنإلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 :نونسم . رج يرحب نارورجم نامسا : نوئسم أمح نم لاصلص نم ©

 : «لاصلص نم» و سباي نيط نم ىنعملاو هلثم دم رورجت 7 ًامحل . - تعن  ةفص

 ! لعد هوسأ"نيط نم هنوك ةلاح يف ةانقلخخ يأ ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج

 نما رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو . انحور نم هيف انخفن مث ناسنا ةئيه
 . امح نم نئاك لاصلص نمر يدقتب لاصلصل ةفصب «ًامح

 دالك



 واس ل و ا
 88 عومشلار ان مرق ِمهَتَقلَحناَحلاَو ١

 0 ل يا
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : قلخخ . هدعب روكأملا هرسفي رمضم 1

 . سيلبا وه ليقو سانلل مدآك نجلل وه : ناجلاو . هب لوعفم بصن

 ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم : مومسلا ران نم لبق نم ©

 «ناحلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ران نم . ناسنالا لبق يأ

 . ماسملا ففانلا رحلا نم يأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مومسلا

 وسَفَِمَحْيِصْلَص 2 ذآ 1 نمديأإ -._- م َكمدِإَو

 ىلع ينبم مسا : ْذإ . ةيفانئتتسا : واولا: ةكئالملل كبر لاق ذإو ©

 : هدعب ةلمجلاو . ركذا :هريدقت رمضم لعقب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لعاف : بر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفاضالاب رج لحم يف
 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . هلوق تقو ركذاو يأ لاقب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملل . ةفاضالاب

 نإ . هب لوعفم  لوقلا لوقم - بصن لحم يف ةلمجلا : ًارشب قلاخ يّنِإ ©
 مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 لعافلا مسال هب لوعفم : ًارشب . ةمضلاب عوفرم اهربخ : قلاخ .َّنإ)
 . ةحتفلاب بوصنم «قلاخ»

 ةميركلا ةيآلا يف تحرشو تبرعأ : نوئسم أمح نم لاصلص نم ©

 . نيرشعلاو ةسداسلا

 ل الالل



 48 َندَِحَس دباس اوقف جوز نوف كفَتَووكبَوَم 0

 ضقاخ  نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانعتسا : ءافلا : هتيوس اذإف ©

 ! ىلع ينبم ضام لعف :هتيوس .ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل
 ! مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ! لوغفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو لعاف عفر لح يف
 ' .ةفاضالاب رج لحم يف ؛هتيوس» ةلمجو . ناسنالا ةئيه ىلع هتيوس : ىنعمب هب

 «هثيوس» ىلع واولاب ةفوطعم : تخفنو : يحور نم هيف تخفنو ©

 ! راجلاو . تخفنب قلعتم رورجمو راج: هيف .«تيولسا بارعا برعتو

 : ىتعمب ةلمكاو فوذحملا الوعفمب وأ تخفنب قلعنتم «يحور نم١ رورجملاو
 . هتييحأو

 : نماهل لحن ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نيدجاس هل اوعقف
 : لعف' : اورخف وأ : هترفص تدتشا يأ مهنول عقف يأ : اوعقف . بارعالا

 ! ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم لاح : نيدجاس .: ةقراف فلألاو لعاف عفر

 روزجمو راج (هل» و . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملس

 0 | ٠ نيدجاسب قلعتم

  1٠قم كبل ©
 . حفلا لع ينبم ينام عف : دجس . ةيببس : ءافلا : ةكئالملا دجسف ©

 فلاب عفرم لعق ةكئالملا

 ىلغ ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم ديكوت : نوعمجأ مهلك ©

 : هّنأل واولاب عوفرم ٍناث ديكوت : نوعمجأ . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا
 هئئؤمو ضحن ديكوت وهو ديكوت يف عمجأ : هدرفمو ملاسلا ركذملا عمجب قجلم
 1 ١ . ءاعمجج

 الم



 82 َنِجْئلََعَ ني م

 ةحتفلاب بوصنم الاب ىنثتسم : سيلبا . ءانثتسا : ةادأ : 0

 عطقنم ىنثتسم وهو ةيملعلل - نبونتلا - فرصلا نم عونمم مسا هّنأل نوني مو
 مأ ةكئالملا سنج نم وهأ - هللا هنعل - سيلبا يف اوفلتخا ءاملعلا نأل لصتم وأ

 سيل ناك نإو لصتم ىنئتسم وهف ةكئالملا سنج نم ناك اذاف رخخا سنج نم

 مل ةكئالملاو مهنم سيلباو ران نم نجلا قلت ىلاعت هللا نأ ليلدب مهسنج نم

 نكلو ىنعمب نوكي نأ زوجيو ..عطقنم ءانثتسا وأ ىنثتسم وهف ران نم قلخت

 . سيلبا

 كلذ ىبأ ليقف ؟ دجس له : لوقي لئاق لوق ريدقت ىلع ةيفانثتسا ةلمج : ىمأ ©

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . هنع ربكتساو

 . عنتما :ىنعمب يهو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 صقان عراضم لعف : نوكي .بصنو ةيردصم فرح : نأ : نوكي ْنأ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم.
 ىبأ : ىبأ . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأا و . وه
 لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اهربخ عم نوكي# ةلمجو . نيدجاسلا نم هنوك

 . بارعالا نم امل

 «نوكي» ربخب قلعتم عاتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : نيدجاسلا عم ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم : نيدجاسلا . فاضم وهو فوذحملا

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج

 . درفملا

 ١" نرجتلاَت ولكل اكلمك »4
 .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق

 . هللا هلأسف : ىنعمب ىلاعت هللا يأ

 اله



 . ايت لع يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : سيلبإ ٠ ءادن ةادأ : اي : سيلبإ اي ©

 . ةيملعلل نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو بصن لح يف

 ١ ىلع ,ينبم ماهفتسا مسا : ام: نيدجاسلا عم نوكت الا كلام ©
 ١. ىنعمب ( ام ١ ربخب قلعتم رورجيو راج : كل . أدتبم عفر لح يف نوكسلا

 , آلآ يف : 'يأآ : الإ. هيلا كل عاد يأو دوجسلا كئابإ يف كل ضرغ يأ

 ! عم نوكت . اهل لمع ال ةيفان : ال . الب ةمعدم ْنأو رجلا فربح فذحب

 وجو زتسم ريمسف «ةوكت» ساو ةقراسلاةيآلا يف تيرعأ : نيدجاسلا

 : ١ . تنأ هريدقت

 ١ ذو نوت كإئرص ص كاع دق ا ©
 © رقت اج هيف رتسم ريمصض لعافلاو حتفلا ىلع ُينبم ضام لعف : مل لاق

 بلقو مزجو يفن فرح : مل .اوه . 1

 © تفذحو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : دجسأل نكأ |
 دذجسأل : انأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو . نينكاسلا ءاقتلال هواو : * .

 .رج فرح يهو «نكأ» ىلع عقاولا يفنلا ديكأتل - يفنلا  دوحجلا مال :ماللا !

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ددجسأ !

 امون ماللا دعب ةرمضملا 4نأ» و . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو '

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب '
 ةلض ةدجسأ» ةلمجو . دوجسلل ًاديرم نكأ مل :.ريدقتلا . فوذنحملا «نكأ» :

 ينم حضي ال: ىنعللاو . بارصالا نم ال لحم ال ةرمنضملا ةيردصملا «نأ» ,

 رشبل دجسأ نأ ليحتسيو يلاح يفانيو . ْ
 © ىلع ينبم سينام لعف : هتقلخ . دجسأب قلعتم رورجمو راج : هتقلخ رشبل !

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمْْمِب هلاصتال نوكسلا '

 ةلجو . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاهاو لعاف عفر لح يف :

 رشبل - تعن  ةفص رج لحم يف (هتفلخ» .٠ © :

 بمعءال



 ةميركلا ةيآلا يف تحرشو تبرعأ : نوئسم أمح نم لاصلص نم ©

 . نيرشعلاو ةسداسلا

 0 مسح د لئإِفاهَنِم رس م يحال »وع

 هيض لعقلو عفا لع يبم يام عش : لاق : اهنم جرخاف لاق ©

 .ةيببس :ءافلا : جرخاف .هناحبس هيلع دوعي .وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ! يلق ايوجو ه2 رسم يمص لعاقلاو ةيكلا لع ينبع أ لحق :جرخأ
 . ةنجلا نم يأ رورجمو راج : اهنم . تنأ

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا : ءافلا : ميجر كئإف ©
 ربخ : موجرم يأ : ميجر . اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 قلعتم «اهنم» رورجملاو راجلاو دورطم : انه اهانعمو . ةمضفلاب عوفرم نإ

 هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنِإ . ةفطاع : واولا : ةخعللا كيلع ّنِإو ©
 اهمسا ١ : ةنعللا مدل ه0 يشب قلمحم رورجر راج : كيلع . لعفلاب

 . ةحتفلاب بوصنم رخؤم

 : نيدلا . ةةنعللا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيدلا موي ىلإ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلا فاضم :

 لوح و قرأ َبَمْلاَ 0 5

 : بر اي هلصأو ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر .وه : هريدقت ازاوج هيف

 نم عنم ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ما



 ؛ ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو فاضم وهو ةبسانملا ةكرخبب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «ءايلا» يه ًاراصتخا ةفوذحملا

 , بلط ةغيصب لسوت لعف : رظنأ . ةدئاز : ءافلا :ينلهمأن يأ : ينرظنأف ©

 . ٠ تتأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا . نوكسلا ىلع ينبم  رمأ -
 :بضن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولل : نونلا

 ١ ْ . هب لوعفم

 ,دحاو ىنعم يف : نالوقلاو ؛نيدلا موي ىلا" ىنعمب : نوثعبي موي ىلإ ©
 :راج : موي ىلا . ةغالبلا ةقيرط مالكلاب اكرلس تارابعلا نيب فلوحخخ نكلو
 . عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوثعبي . ينرظناب قلعتم رورجمو
 «نوثعبي» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . ةفاضالاب رج لحم يف

20 100 111008 

 «© قولو "1
 .ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : كنإف لاق ©

 لعقلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانتتسا : ًءافلا.. وه هريدقت
 ْ . هْنا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لضفنم ريمض فاكلاو

 ةمالعو 1َنإ) ريخب قلعتم رورجمو راج : نيلهمملا نم يأ : نيرظنملا نم ©

 ٠. درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج

 © مولاي ءوبلإ 7
 : : تقولا . نيرظنملاب قلعتم رورجمو راج : مولعملا توقلا موي ىلإ ©

 .هلثم رورجم تقولل - تعن - ةفص : مولعملا . ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم

 لمآ



 9 هع ع

 ه نيفيا لذا كيتي ضو رْلَع "4
 ءابلا : اب . نيثالثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : امي ٌبر لاق ©

 . ةيردصم : ام . مسقلل رج فرح

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يئتيوغأ ©

 ءايلاو ةياقولل نونلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا

 يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «اما و هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 رابجلاو . امل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «ينتيوغأ» ةلمجو ءابلاب رج لحم
 . يأَيا كئاوغإب مسقأ : ريدقتلا مسقأ .هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجملاو
 . ةنجلا نم ينتمرح : ىنعمبو ينتيوغأ ام ببسب : ىنعمب وأ

 : ٌنئيزأ . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : ضرألا يف مهل ْنذيزأل ©
 ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف
 راج : مه. ال لحم ال ديكوتلا نونو انأ : : هريدقت ًابوجو هيف رثتسم

 : ضرألا يف . ماللابرج يف نييئاغلا ريمض «مه» و نيزأي قلعتم رورجبو
 ىنعمب اه لح ال ردقملا مسقلا باوج . ةلمجلاو نيزأب قلعتم رورجمو زاج
 فوذحم مسق ردقيو اسق نوكي ال نأ زوجيو . ةيضرألا رومألا مهل نئيزأل
 نم يب تلعف ام وحن مهب نلعقأل مسقأ يئاوغإل كبيبست ببسب : ىنعمب
 . يصاعملا مهل نيزأ ْنأِب مهت ءاوغإل بيبستلا

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و «ننيزألا بارعا برعت : نيعمجأ مهّنيوغاألو .٠

 عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم ديكوت : نيعمجأ . هب لوعفم بصن لحم
 . درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو ضحم يونعم ديكوت وهو ماسلا ركذملا

 ٠ يلق مدا 2
 بوصنم ّالإب ىنثتسم : كدابع . ءانئثتسا ةادأ : : مهتم كدايع لإ

 ا يس ةفاضالاب رج لع يف لصخم ريف فاكلاو . ةححتفلاب

 ل م5



 : مضلاب ميملا كرحو ةينايب «نم» و «كدابع» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو

 000٠| [  عبشالل
 ' اهنأل ءايلا بصنلا ةمالعو اهلثم ةبرصنم دابعلل  تعن:ةفص : .نيصلخملا ©

 : دايعلا : درفللا مسالا يف ةكرخلو نيونتلا نع ضوصع نونلاو لاس ركذم عمج

 1 ٠ هتعاطل ىلاعت هللا مهصلخأ نيذلا

 © ٌةيقكمم 2-0 3
 ' وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . 2 لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو . هناحبس هللا يأ

 لع ف نركسلا لع ينم ااشا مسا : اذه: ميقتسم يلع طارص اذه ©
 دور راج : 5 ةمضلاب عيفرم «اذه)» ريخ : ظارص .ًادتبم ُث ا

 يأ أ لع نس دعا مان مهصيخ ل

 00 ةعرع مرهم سيب ماج ل م 0-3

 ' ١ © توات َدَحْباسلإ قلل مَمِهَيَعَل سئ ءالَبِعِإ ؟”
 | [ةنِإ» مسا : يدابع . لعفلاب هبشم ديكوتو ابصن فرح : نإ : يدابع نإ ©

 ٍلحملا لاغتششا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 :هنال ريخ غفر لحم يف : ةيلعفلاةلمجلا: ناطلس مهيلع كل سيل ©

 ريخب قلعتم رورجبو راج : كل . حتفلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف :سيل
 ! هنأل «ناطلس» نم لاح بصن لحم يف رورجمو راج : : مهيلع . مدقملا «سيلا

 , ةمضلاب عوفرم «سيلا مسا : ناطلس . . هيلع ةمدقم ةفصب قلعتم

 .ذوكسلا ىلع ينبع لوصوم مشا : نم . ءانثتسا ةادأ : : كعبتا 1 لإ ©

 م6



 فاكلاو .وه ريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتناا ىلع ينبم ضام

 . نيلاضلا نم كعبتا نميف رصحني كناطلسف ىنعمب . اه لحم ال لوصوملا

 ةمالعو «نم» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيواغلا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج

 ديم ميقا لكَ مَتهحْنَدإَو 5

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . : رارلا : منهج نإ و ©
 فيصل نب عوج دلل ةردب لو ةحضلاب بوصتم نإ ٠ مس: منيب

 ةيملعلل  نيونتلا -

 : دعرم . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا : نيعمجا مهدعومل ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمصض «مه» و ةمضلاب عوفرم ؛ْنا) ربخ
 عمجب قحلم هلأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم ريمضلل يونعم ديكوت : نيمجأ

 . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا

 5 1 وَ 2 20 بالكل لوا هَعبَسْا 5:

 : منهج تمن - ةفص بصت لع يف ةيمسألا ةلملا باويأ ةعيس اهل ©

 .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةعبس . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : اهل
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باوبأ

 . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج :لكل : موسقم ءزج مهنم باب لكل ©

 ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باب

 ةفص : موسقم . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ءزج . « باب » نم ةفوذحم
 نم ردقم مسق اهنم باب لكل : ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم نجل
 . نيمرجملا
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 ل نفك 2و نيكد 5
 مدل مسا: . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيقتملا نإ ©

 يف ةكرحلاو نيرا نع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 00 ش 00 . درفملا

 هم ذل يخي قلعشم روركو زاج : تانج ف نويعو تانج ين ©

 لع قاولاب ةقوطعم : .٠ هايم نويعو نيتاسب يفف مهف نوقتملا م

 نع اهبعانطقنال ظل 0 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم («(تانج)»

 .ةفاضالا

 ف تري يكتبها 55

 ينبم زمأ لعف : اهولخدا ةكئالملا مهل لوقي يأ لوقلا ةدارا ىلع : اهولخبا ©
 لصتم ريمثم : و واولا .٠ ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 ساب . دي كوعفم بت لخ يف لص يبست امو او لعاش عقب لح يف
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف

 نيماس : ردت فوذع لحب قلعتم رورجو راج : : مالسب : نينمآ مالسي ©

 . هرفللا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ا ركذم

 2 6: - 1س :ررش ع [وخ! نِجم مروع ُدضْواَمَعتَو 5

 هاصتال نركسلا لع ينبم ام لعف : عزن . ةيفانعتسا : واولا : اذعؤتو ©

 ٠ ٠ ٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض ؛انا و
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : أم : مهرودص يقام ©

 لملك



 فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : مهبولق يأ : مهرودص يف .هب لوعفم

 ؛مهلو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهرودص يف رقتسا» ةلمجو رقتسا : هريدقت

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : دقح نم يأ: ًاناوخإ ّلغ نم ©

 . اوحيصأف يأ ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاناوخا . ةينايب «نم١ و «ام)» لوصوم لا

 : نيلباقتم . كئارألا ىلع يأ رورجمو راج : رس ىلع : نيلباقتم ررس ىلع ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح

 إنو اَمَوْبصهوَهمجَل
 يشف سب . اف لسا ابنا 0: بصت اهيف مهي ال

 راج : اهنم . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : بهن ىنعمب «بصناو سميب قلعتم رورجبو
 . ةيئاث لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو

 «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانثكتسا : واولا : نيجرخمب اهنم مه امو

 لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . ميم نيب دنع اهل لمع الو نيزاجسا دنع

 ةدئاز ءابلاو .نيجرخمب قلعتم رورحيو راج : اهنم . أدتبم وأ «ام» مسا عفر
 ربخ هنأ ىلع ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيجرحم .يفنلا ىنعم ديكأتل
 ةمالعو ةيناثلا ةغللا يف «مه» ربخخ هنأ ىلع الحم عوفرم وأ ىلوألا ةغللا يف ؛ام»
 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج
 . درفملا

 هه رم هيلا انني 44

 لبق ام لع ةدقمل ةحئتفلاب بوصنم هب لوعفم : يدابع . تنأ ةريدقت ًابوجو

 سال



 يف لصتم ريم ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهيوهظ نم عنم ءايلا

 . ةفاضالاب رج لحم

 لحم ف لضتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : انأ ينآ ©

 بسن لع يف نوكسلا لع يثبم لصفنم عفر ريض : انأ . أل مسا بصن

 رج لع يف ردصم ليدأع اهريخو اهمسا عم (نأ» و ؛ءايلا» ريمضلل ديكوت
 .'ينأب يأ ردقم رج فرحب

 ةرفقملا ريثكلا : ىنعمب . ةمضلاب ناعوفرم «ْنأ» اربخ : ميحرلا روفغلا ©

 . ءىبنب قلعتم رورجملا ردصملاو ةمحزلا ميظعلا ش

 4 يكاد دعو 6,

 لاغتنشا اهيل نم عم ءابلا ليت ام لح هد ةحتفلاب بوصنم «ْنأ» مسا

 يذم نا يأ ةفاضالاب رج ل يف لصتم ريجض ءابلو ةياخلا ةكرصب لحلا

 ا ١ عقاصع نا

 ل تع - 0 فلاب يفرم وها رخ ؛ باثملا ٠ ًادتبم

 لح يف ميلألا باذعلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعلل

 . (نأ» ريخ عفر

 .٠ 5اس اس و و وسور ها

 00 31 هيلز د يكعتكتب
 : امهف و . تبرعأ : ىبن . «يدابع ءيىبنا ىلع واولأب ةفوطعم : مهكدنو .٠

 أ . مهريخو : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 نأل ففويض نع يأ ءىبنب قلعتم رورجبو راج : ميهاريا فيض نع ©

 :فيضو ميهاربا باحصأ محل ركذاو وأ عمجلاو دحاولا ىلع قلطي «فيسفلا»
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 عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ميهاربا . فاضم
 . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم

 ه2 نولجو + انإلاكاَملسأوَقولعْاوَحمْدِإ 07
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛نيحا ىنعمب نامز فرظ : ذا : هيلع اولخد َْنِإ ©

 لعف « :د» و ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب ةلمجلاو مهئبنب قلعتم بصن

 لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يثبم ضام

 . اولخدب قلعتم رورجمو راج .: هيلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 «اولخد» بارعا برعت : اولاق . ةفطاع : ءافلا : لاق ًامالس اولاقف «©
 مّلسن يأ رمضم لعفب ردصملا دسم داس وأ ردصملا ىلع بوصنم : ًامالس
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ًامالس تملس وأ ًامالس كيلع

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 : نا لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نولجو مكنم انِإ ©

 بصن لحم يف : نب مغدم ريمض هان و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نولجوب قلعتم رورجمو راج : مكنم . «نأ» مسأ

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «ّنإ» ربخ : نولجو
 . نوفئاخ : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 © ريع ةرْوساَنِإْل جو الاول 5

 لصتم ريمض واولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 - هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لخم يف

 ش . - لوقلا لوقم

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : لجوت . ةمزاج ةيهان : ال : لجوت ال ©

 . فخت ال يأ : تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج
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 مغدم ريمض انا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: كرشبن انِإ ©
 عوفرم عراضم لعف : كرشبن .«نإ» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض : ّنإب
 ألصتم ريمض فاكلاو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 عم ؟نِإ» و «نإ) ربخ عفر لحم يف ؛كرشبن» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف

 :كنأ ادارأ ,. فوخلا نع يهنلا نع ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ؛: اهريخو اهمسا

 : . رشبملا نمآلا

 ةرورجم مالغل ةفص : ميلع . كرشبنب قلعتم رورجبو راج : ميلع مالغب ©

 ْ ٠ ةغلابملا عينص نم امثو ةمكحلاو ملعلا ريثك مالغب : ىنعمب ًاضيأ

 ل 7100-200 نألاَك © 5
 ريمض لعانفلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : لاق : ينومترشبأ لاق .٠

 .. ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزمه : ةزمهلا . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم
 :.كرحتملا غفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضانم لعف : ينومترشب

 عمج ةمالع ميملا . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصٍبم ريمض : ءانلا
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . ميملا عابشال واولا روكذلا
 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 - لوقلا

 .: ينسم يردصم فرح .: نأ . رج فرح : ىلع : ربكلا ينّسم ْنأ ىلع. ©

 ؛ىلع ينبم لضتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . حتفلا ىلع :ينبم ضام لعف
 .٠ مدقم . هب لوعفم بصن لحم يف : نينكاسلا ءاقتلال حتفلاب كرح نوكسلا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ربكلا
 ال ةياردصللا «نأ) ةلص (ربكلا ينسم ةلمحو رشبب قلعتم رؤرجملاو راجلاو ىلعب

 ا :' . ريكلا عم بيجعع رمأ ةدالولا نأ : ىنعمب بارعإلا نم اهل لح

 ماهفتسا مسا : ام . رج فرح : ءابلا . ةيفانثتسا : ءافلا : نورشبت ميف ©

 دقو نورشبتب قلعتم رورجملاو راج او ءابلاب رج لحم يف :نوكسلا ىلع يتبم

 ةهدل



 بجعتلا ىنعم ماهفتسالا اذه يفو رج فرحب ترج اهنأل «ام» فلأ تطقس

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف «نورشبتاو ةبوجعا يتأيف : ىنعمب

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 © يطق ككاو 00

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قحلاب كانرشب ©

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض

 نيقيلاب كانرشب يأ : ةلص ءابلا نوكت نأ زوجيو رورجبو راج : قحلاب . هب
 قحلاب : ىنعمي . هللا لوق يهو قح يه ةقيرطب كانرشب وأ هيف سبل ال يذلا

 . نيقيلا

 صقان عراضم لعف : نكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئسا ءافلا : نكت الف ©

 تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 . نيسئايلا نم ىنعمب ؛نكت» ريخب قلعتم رورجمو راج : نيطناقلا نم ©

 نيونت نم ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 .درفملا
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 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم صضام لعف : لاق : طنقي نمو لاق ©

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ٠ ةيفانخسا واولاو .٠ وه هريدقت ازوج هيف

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : طنقي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ب ةالا



 ,«نمآل :ربخ عفر لحن يف ؛ طنقي » ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 1 ' سأيي لهو : ىتعمب

 ٍر « طنقيب قلعتم رورجيو راج : نولاضلا لإ هّبر ةمحر نم ©
 ينبم لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 : نولاضلا . اهل لحم ال رصح ةادأ : الإ . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع
 ضرع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «طنقي» يف ريمضلا نم لدب

 1 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 و 00001 هورس 0

3 1 1 
 ًازاوج. هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : امف لاق ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةدئاز : ءافلا . وه هريدقت

 0 . أدتبم شد

 ؟ لجأ نم يعج يذلا مكتأش اف ١ : يأ ٠ كلا ع ةدلع ميو اضل

 ىلع 'ئنبم اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا :. هيأ : نولسرملا اهبأ ©

 يأل؛ تعلن  ةفص.: نولسرملا . هيبنتلل ةدئاز اخف و بصت لع يف مضلا

 لاس ركذم عمج اهنأل واولا : اهعفر ةمالعو - ظفللا ىلع  اهلثم ةعوفرم

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 0 هزيل ةسن اك
 لصنم ريمم واولا ٠ ةعامجلا وأوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم :ضام لعف : اولاق ©

 هب لوغفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 1 . اولاقل

 لصتم ريمض كانا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :٠ ْنِإ : انلسرأ انإ ©

 ه5



 لعف : لسرأ .«نإ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع يئبم «َّنا» نونب مغدأ
 لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 . نا» ريخ عفر لح يف «انلسرأ» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف

 موقل ةفص : نيمرحب . انلسرأب قلعتم رورجبو راج : نيمرجم موق ىلإ ©

 نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . نيمرجم موق ىلإ نيهم باذعب انلسرأ اَنِإ : ىنعمب .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 وهو ةحتفلاب بوصنم ًالإب ىنعتسم : لآ . ءانثتسا ةادأ : الإ : طول لآ الإ ©
 فلتخاف مارجالاب نوفوصوم موقلا نأل «موق» هنم ىنثتسملا نم عطقنم ءانثتسا

 رهو «نيمرجم» يف ريمضلا نم لصتم ءائثتسا وه وأ . ناسنجلا كلذل

 : طول . مهدحو طول لآ الإ مهلك اومرجأ دق موق ىلإ : ريدقتب بوصألا
 هنأل - نون - فرص دقو ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . نكاس هطسوأ ىشالت

 لصتم ريمض كان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ : مهوجنمل اّنِإ ©
 : وجنم . ديكوتلا ديفت  ةقلحزم  ءادتبالل ماللا . اهمسا بصن لحم .يف

 ةفاضإلا ببسب هنون تفذحو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم (ّنِإ ربخ

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو

 هّنأل ءايلا : هرج ةمالعو هلثم رورجم «مه» ريمضلل يونعم ديكرت : نيعمجأ ©

 . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو عمجأ : هدرفمو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 ب ام 1 و - 2
 ل نبق ناهس ند َدَقْن اَرْمأ 1

 ءاطلاو ةحتفلاب بوصنم ًالإب ىنثتسم : هتارما . ءانتسا ةادآ : الإ : هقأرما الإ ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ب ةالا



 املعلا ىنعم ريدقتلا لعف نمضتل انملعو هب انريخأو كلذ انيتك ىنعمب : انرّدق ©
 'يف لصتم ريمض انااو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو

 :ردصم ليوأتب : اهربخو اهمسا عم (ْنِإ) نم : اهدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم

 ه0 : . «انردق» يلوعقم دسم دس

 يمض هاه» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نيرياغلا نمل اهَّنِإ ©
 نم . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا . اهمسا بصن لحم يف لصتم

 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو َّنإ» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرباغلا

 نم يقبتس : ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوعب نونلاو ملاس. ركذم
 ىلا ةبسنلاب امأ . هعم جورخلا نع نيفلختملا ةرفكلا عم نيقابلا نم يأ نيكلاهملا

 ؛بتك اهيلا تقرطت ةددعتم ءارا :ءانثتسالا اذه يفف «هتازما:الإ) ميركلا لوقلا

 هجوأ ركذأ نأ اهب يلع ميركلا ءىراسقلا ةطاحإ باب نمل - تبايبا ريسفتلا
 :ريمضلا نم تينثتسا (هتأرما نا ليق دقف . ةدئافلا يف ةدازتسا اهبارعا

 "نم ءانثتسالا نأل ءيش يف ءانثتسالا نم سيل وهو «مهوجنلا هلوق يف رورجملا

 الإ طول لآ الإ مهانكلهأ لاقي نأك هيف مكحلا دحتا ايف نوكي اّنإ ءانثتسالا
 الإ نيتنثا الإ اثالث قلاط تنأ : قلطملا لوق يف مكحلا دحتا امك . هتارما

 يف امأف . ًامهرد آلإ ةثالث الإ مهارد ةرشع يلع نالفل رقملا الوق يفو . ةدحاو

 وأ انلسرأب قلعتم طول لآ الإ نأل ناكحلا فلتخا دقُف ةميركلا ةيبآلا

 .؟ ءانثتسا نم ءانثتسا نوكي ىنأف مهوجنمب قلعت دف هتارما ّالإو ينم نيمرجمب
 . ءانثتسا ىلع در ءانثتسا هنإ ليقو

 ظ 48 نسوا طول كلاَءَعكَكَف ١
 ىلع ينبم (نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانطتسا : ءافلا : املف ©

 7 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بطن لحم يف نوكسلا
 بونضنم مذقم هب لوعفم : لآ. حتفلا لع ينبم ضام لغف : طول لآ ءاج ©

 ,رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم .؛ طول . ةحتفلاب
 ْ ْ أ 0 ةفاضالاب

 بة



 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم لعاف : نولسرملا ©
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 7 رم رت

 2 نو كيدز مكسيإ لاَ 1

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ادهعب امو «لاق» ةلمحو

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : نوركذم موق مكنإ ©
 بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن رح :ّنِإ
 موقل  تعن ةفص : نوركنم . ةمضلاب عوفرم اهربخ : موق . ؛ْنأ» مسا

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 نو ةعهفأ 2

 *© نوريوْفأف اكتبوا

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : لي اولاق ©

 . فانئتسالل بارضا فرح : لب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 يف لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : كانثج ©

 رج لح يف وكلا ىلع ينم مسا : ام رج فرح ءابيا : هيف اوناك امب ©

 اكس رسل عفو لع يق لصتس ريحت رارلا عاملا واوب هلاصتال مضلا

 هيف اوناك» ةلمجو . نورتميب قلعتم رورجيو راج : هيف . ةقراف فلألاو
 لب هلجأل انركنت اب كانئج ام : ىنعمب . اهل لحم ال فوصوملا ةلص «نورتمي

 . باذعلاب كموق انثج
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 ' عفر 'لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورتمي ©

 1 . نوقتشي يأ «اناكا ربخ بصن لح يف : ةلمجلاو . لعاف

 م قي ايفا

 . : ٌّقحلاب . اهبارعإ برعتو «كانثجا ىلع واولاب ةفوطعم : ّقحلاب كانيتأو ©
 . مهباذع نم نيقيلاب كانيتآو ىنعمب ايتآب قلعتم رورجمو راج

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ .ةيفانعسا ::راولا: نوقداصل انِإو ©
 3 ةيئادتبا : ماللا . نإ مسا بصن لحم يف لصتبم ريمض «اناو . لغفلاب

 'ملاسإ ركذم. عنج هنأل واولاب عوفرم (ّنِإ) ريخ : نوقداص . !ديكوتلل  ةقلحرم

 :رابجألا يف نوقداصل يأ . درفملا يف ةكرحلاو . نيونتلا نم ضوع نونلاو

 .٠ مهب باذعلا لوزنب

 هس اج ساس 316 كت ام و

 هع تسلم فَوَبدأ عضال لارث طمع رثأك
 2 0 أوضْمأَو ش 3 0 1 2

 :رمأ لعف : سأ . ةيببس نوكت نأ زوخيو ةيفانثتسا : : كلهأب رمأف ©

 ابوجنو هيف تتسم ريمض لعافلاو علا فرح - هرمخأ فاح لع يد

 ايرشي ىرشأ : يعابر لعفلا نأل اليل رسف وأ جراف يأ . تنأ هريدقت

 راج : كلهأب . ًاراهن راس : هانعمف يرسي ىرس : يثالشلإ امأ . ءارسإ

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ىزسأب قلعم رورجيو

 :رورجيو راج : ليللا نم . ىرسأب قلعتم رورجو زاج : ليللا نم عطقي ©

 : 1 .«عطق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ليللا نم ةفئاطب ىنعمب

 ةمالعو اهبارعا برععتو ؟رسا» ىلع واولاب ةفوطعم : عبتاو : مهرايدأ عبتاو ©

 ريمض «مها» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رابدأ . نوكسلا لعفلا ءانب

 لاا



 . مهنع عافدلل مهءارو نكو : ىنعمي . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا

 لعف : تفتلي . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : دحأ مكذم تفتلم الو ©

 بصن لحم يف رورجتو راج. :مكنم .نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلع تمدق ةفصب قلعتم هنأل « دحأ ١ نم لاح

 . هفلخ تفتلي يأ ةمضلاب عوفرم لعاف : دحأ

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوضما . ةفطاع واولا : اوضماو ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 . ةقراف

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم : مسا : ثيح : نورمؤت ثيح «
 فرظلا ىلا هتيدعت «ثيحا ىلإ «اوضماو» يدع دقو . اوضماب قلعتم ةيناكملا

 يف «ثيحا و «نورمؤت» ريمض كلذكو ةنكمألا يف مهبم «ثيح» نأل مهيملا

 . لعاف بئان عفر لحم

 9 نيم عومي اد أح 60 ميسو

 ا انيضقو ©

 . رورجمو راج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسا : | ذ: رمألا كلذ ©

 بوصنم 1كلذ» نم لدب 1 رمألا . باطخ فرح فاكلاو دعبلل لل : : ماللا

 . ةحتفلاب

 عطق نأل نولصأاتسيس ءالؤه نأ : ىعمب : عوطقم ءالؤه رباد ْنأ ©
 امو «ْنأ» يأ . ةراشألل ةرسفم ةلمجلاو . لاصتتسالا نع ةيانك ربادلا

 ديكوتو بصن فرح : نأ . رمألا كلذ» نم لدب بصن لحم يف :اهالت

 : ءاهلا : ءالؤه . ةحتفلاب بوصنم «ْنأل : مسا : رباد . لعفلاب هبشم

 عوطقم ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . هيبنتلل

 لالا



 : رج لحم :يف اهالت امو «نأ» نوكت نأ زوجيو .ةمضلاب عوفرم (نأل ريخ

 . انيضقب ضفاخلا طوقسب بصن

 : ءايلاب بوصنم لاح يهف . حبصلا يف نولخاد مهو : ىنعمب : نيحيصم ©

 : . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنآل

 هم م سر

 © نور ورشي هيله /
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ءاج .ةيفانعتسا :واولا : ةفيدملا لهأ ءاجو ©

 هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ةنيدملا . ةمضلاب عوفرم لعاف : لهأ

 . ةرسكلا

 عوفرم عراضم لعف يهو . طول فونص يف نيعماط : ىنعمب : : نورشيتسي ©

 بضن لحم يف : ةلمججلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توهشب

 2 00 ره ها

 © ِنوشتاكْْنيصَولَمَدِإلَم
 ' هيف تتسم ريمض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ءالؤه نإ لاق ©

 | مسا : ءالؤه ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . وه هريدقت ًاناوج

 : اهريخو اهمسا عم ؛نا» و «نإ» مسا بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 ا . لوقلا لوقم هب :لوعفم بصن لحم يف

 ' نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛ْنإ» ربخ : يفيض ©
 ' رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 يف لمعتسي ردصم ةملكلا لصأ نأل . :ينويض باحصأ ىنعمب . ةفاضالاب

 ْ : نوحضفت . ةمزاج ةيهاذ :ال. ليلعتلل ةيفانثتسا : :١ نوحضفت الف ©

 ب هم



 . ةياقولا نون ةيناثلا نونلاو نونلا فذحا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 بصن لحم يف لصتم ريمض : ةيآسأر اهنأل وأ ًاراصتخا ةفوذحملا ءايلاو
 ةحيضفب نوحضفت الف : ىنعملاو نوئلا فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو هب لوعفم

 . يفيض 0.

 3 نوما هما 31 54

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةفطاع : واولا : اوقتاو ©
 فلألا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هعياضم

 . 'ةقراف

 . ةحعفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا : نوزخت الو هللا ©
 ةميركلا ةيآلا يف ؛نوحضفت ال» بارعا برعت : نوزخت ال . ةفطاع واولا 1

 . ةقباسلا

 © نيللي

 اولا ٠ ةعامجلا واوب هاصتأل مضلا ىلع ينبس ام لعف : مل وأ اولاق ©

 خيبوت ةزمه : ةزمهلا : و أ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف مصتم ريمض

 . بلقو مزجو يفن فرح : 4 ةيفانئتسا : واولا . ماهفتس ١ ظفلب

 - ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف : كهذن ©

 لح يف لصتم ريمض فاكلاو . ع نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ١

 . هب لوعفم بصن

 قحلم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو يهننب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا نع ©

 نون ترسكو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب
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 نجف م حنإَلَبولْم لَو ١
 ْ أ د ا ل ا

 ا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم :يف : اهدعب ةلمجلاو

 . ادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ءاسنلا ىلا ةراشا مسا : يتانب ءالؤه ©

 ' ريمض ءايلاو ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم (ءالؤه) ربخ : يتانب

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم

 صضقان ىضام لعف : متنك مناج طرش فرح : نإ: نيلعاف متنك ْنإ ©

  لغف هنأل نإب مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمسغب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ' ميملاو «ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . طرشلا

 : لاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «ناك» ريخ : نيلعاف . روكذلا عمج ةمالع

 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 كش لوقلا ينو . نهوحكتاف يتانب ءالؤهف نيلعاف متنك نإ : ريدقتلا . هانعم
 '. نولعفت مكنظأ امو مكل لرقأ ام متلعف ْنِإف : لاق هنأك هلوقل مهلوبق يف

 اوه يق نكرم 07:

 00 ا ماللا : كرمعل ©

 وأ ينيمي كرمعل ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 ! ةكئالملا تلاق يأ : لوقلا ةدارإ ىلع : كرمعل : يرشيغزلا لوقي .يمسق

 ملسو هيلع-هللا لص هللا لوسرل باطخلا ليقو . كرمعل مالسلا هيلع طولل

 مْسقلا اوصخت دقو . هل ةمارك طق دحأ ةايحب مسنقأ امو هتايحب مسقأ هنأو

 مهتتسلأ ىلع رودلا ريثك فلحلا ّنأل كلذو هيف فخألا راثيإل نيعلا حتفب

 كلوق يف لعفلا اوفذح اى هب مسقأ امث كرمعل هريدقتو .'ربخلا اوفذح كلذلو
 . هللاب



 . بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : مهقركس يفل مهنإ 9

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ

 يف . ديكوتلل  ةقلحزم  ةيئادتبا : ماللا «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و نوهمعيب قلعتم رورجمو راج : ةركس

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 توبثب عرفرم عراضم لعف يهو «ْنإ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوهمعي ©
 . نوريحتي : ىنعمب يهو لعاف :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 .همَع وهف لضو ريحت يأ اهَّمَع همعي همع نم رصبلل ىمعلاك ةريصبلل ةمعلاو

 يزل ليا رنفكولو
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تذخأ .ةيببس ل يعل ةحيصلا مهتلخاف »أ
 ىلع ينبم نييئانغلا ريمض «مه» و اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلا ْ

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم لحم يف . ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةحيصلا

 نيونتلا نم ضوع ثونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم لاح : نيقرشم ©
 ةحيصلا مهتذخأ يأ سمشلا قورش يف نيلخاد : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو

 . سمشلا غوزب وهو قورشلا وأ سمشلا قورش يف نولخاد مهو

 ١ ليي نأ ملء ارا اهلواساَهيِبعلَعَِم 89
 ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع : ءافلا : اهلفاس اهيلاع انلعجف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . اني هلاصتال نوكسلا

 ريمض «اهل و ةحتفلاب نابوصنم «انلعج» الوعفم : اهلفاس اهيلاع . لعاف

 . طول موق ىرق ىلع دوعي ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 اا



 ٠ : مهيلع: . اهبارعإ برعتو ؛انلعج» ىلع واولاب ةفرطعم : مهيلع انرطمأو ©
 : . ىلعب رج لحم يف «مه» و انرطمأب قلعتم رورجمو راج

 راج : ليجس نم . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ليّجس نم ةراجح ©
 ' .٠ رجحتم نيط نم يأ . ةينايب «نم» و . ةراجح نم :ةفصب قلعتم رورجمو

 ' : لذ . رج فرح :يف .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرلح : نإ : كلذ يف نإ

 : فاكلاو دعبلل : ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 1 . مدقملا «نإ) ربخب قلعتم رورجملاو زاجلاو باطخ فرح

 , رخؤم (ْنا» مسا : تايآ  ةقلحزم :  ديكوتلل ةيئادعبا : ماللا : تابآل ©
 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم

 رج ةمالغو «تايآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيمسوتملل ©

 : . نيسرفتملا نيركفملل يأ لاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 لسا س1
 © رطل سلات 1
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : .ميقم ليبسبل اًهنإو ©

 : ىلع ىأ ةنيدملا ىلع دوعي «نإ) مسا بصن لحم يف لصتم ريمض «اه» و لعفلاب

 ' رورجمو راج : ليبسب  ةقلحزم  ديكوتلل ةيئادتبا :.ماللا . ىرقلا راثآ

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم ليبسبل ةفص : ميقم .«ْنا» ربخب قلعتم

 © . نيل دما كدؤَمِر ”0 ا
 , بوصنم رخؤم «ْنِإ) مسا (ةيآ».و . نيعبسلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 . هرخخآ: ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب



 ١ يقل بكلب اددِلَو ©
 يأ اهدعب امو ةيلصو : , ةيلاح ىلا: ا

 فلا لع ينبم صقان نضام لعق + 6 . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا <

 رورحم هيلا فاضم : ةكيألا . ةمسقلاب عوفرم «ناكذ مسا : باحصا

 بيعش موق مه : ةكيألا باحصأو . ةرسكلاب

 © عمج هنأل ءايلاب بو متم ةناكا ىبخ : نيلاظ . ديكوشلل : ماللا : نيملاظل

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم .

 0 نيبو 1 يسم امو ,728

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مقتنا . ةيببس : ءافلا : مهنم انمقتناف ©

 رورجمو راج : مهنم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال

 . مقتناب قلعتم

 ءاطاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ . ةيفانكسا : واولا : امهثإو © :

 ةمالع فلألاو روكذلا عمج ةمالع ميملا (ْنا» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 ليقو . ةكيألاو طول موق ىرق ينعي . ةكيألاو مودس ةنيدم يأ هيبنشتلا

 . نيدمو ةكيألل ريمضلا

 رورجمو راج : مامإب  ةقلحزم  ديكوتلل ةيئادتبا : ماللا : نيبم مامإبل © :

 ةرسكلاب اهلثم ةرورجم مامإل - تعن  ةفص : نيبم . 4نإ» ربخب قلعتم
 باتكلا وه ليقو . سانلا هاري يذلا حضاولا قيرطلا وه : نيبملا مامإلاو

 . هناحبس هللا هبتك يذلا

 ٠١ نبل رفا دقو 0
 © ءادتبألل : ماللا . ةيفانثتسا : واولا : رجحلا باحصأ بذك دقلو

 سا" 6



 . حتفلا لع ينبم نضام لعف : بّذك . قيقحت فرحب : دق . ديكوتلاو

 ' زورخم هيلإ فاضم : رجحلا ةرهاظلا ةمسفلاب عرفرم لعانف : ب باحصأ

 مهيداو : رجحلاو دومث : : مه رجحلا باحصأو . ةرسكلاب

 ' نم ضو نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيلسرملا ©

 : . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 تيرم هّيَعأواكحَفادِإَء هَ ١
 ا

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اانا و
 0 . هب لوعفم

 عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : اثتايآ ©
 0 ثنؤملا

 مضلا ىلع ينبم صقان ام لعف : .اوناك . ةيفانئتسإ : ءافلا : اهثع اوئاكف ©

 : فلألا (ناكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 : . «(ناك) ربخب قلعتم رورجموأراج : اهنع .

 . نع ضوع نونا ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوبصنم ناك ربخ : نيضرغم »

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 4 َنيِنماَءاَك ولا ب يوسف ناو

 ! ضام لغف.: اوناك . ةيفانثتتسا : واولا : لادجلا نم نوتحنم اوناكو ©

 , لحم يف لضتم ريمنض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مِضلا ىلع ينبم صقان

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوتحني . ةقراف فلألاو ناك١ مسا عفر

 , قلعتم رورجمو راج : لابجلا نم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ' .:4ناك) ريخ بصن لحم يف : اهدعب امو «نوتحني١ ةيلغفلا ةلمجلاو نوتحنيب

 ! ءايلاب بوضنم لاح : نينمآ . ةحتفلاب برصنم هب لوغفم : نيثمآ ًاتويب ©

 .هللا باذع نم نينمآ يأ .درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 3 | ل



 هوقو وود جيك
 #4 نو ضمد 7

 يف نولخخاد مهو يأ « نيحبصم »و . نيعبسلاو ةثلاغلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 . حبصلا

 #4 وب ااكاَئميعَف
 : ىنغأ . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتتسا : ءافل :١ ام مهنع ىنغأ امف ©

 رورجيو راج : مهنع . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ١

 ريمض «مه3 و مهعفن ايف ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو ىنغأب قلعتم
 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . نعب رج لحم يف نيبئاغلا

 . لعاف

 اوناك ام : ىتعمب . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نويسكيد اوناك ©

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . تويبلا ءانب نم هنوبسكي

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتأال

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : نوبسكي . ةقراف فلألاو

 . هنوبسكي اوئاك ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأ ىلع ًالحم بوصنم

 5 تر 0 ا

 يدم اهل نوفا 7 امل ير

 8 ليلا خص
 ضام لعف : قلخ . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : انقلخ امو © .

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ثنؤملا عمجب قحلم هلأل ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : ضراألاو تاومسلا ©
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 ١ ةمالعو اهلثم ةيوصنم «تاونمسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا

 ١ . ةحتفلا : اهبصن

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©

 ةينفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . بوصنم لع فوطعم.بصن
 يف لصتم ريمض ءاحلا . رقتسا : هريدقت ًابرجو فوذحم لعفب قلعتم ةحتفلاب

 ةلمجو . هيبشتلا ةمالغ فلألاو داع فرح : ميملا .:ةفاضالاب رج لحم

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا. ةلص «امهنيب رقتسا»

 ةفلصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ال لمع ال رضح ةادأ : قحلاب الإ ©
 ريمض نم لاح بصن لح يف وأ قحلاب ًاسبتلم ًاقلخ لإ : ريدقتلا . رذصملل

 0 . قحلا انعمو يأ انقلخ»

 - هبشم ديكوتو بصن:فرح : نإ . ةيفانتسا : وارلا : ةيتآل ةعاسلا ّنِإو ©
 ؛  ةقلحزم  ةيئادتبا ماللا . ةحتفلاب بوصنم ّْنإ) مسا : ةعاسلا . لعفلاب

 0000 ْ . ةمضلاب عوفرم «نإ» بخ : ةيتا . ديكوتلل

 ىلع ينبم رما لعف : ٌفعا يأ : حفصا . ليلعتلل ةيفانتتسا ءافلا : حفصاف ©

 ' ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا
 اا ا مهنم ىقلت ام لمتحاو مهنع ضرغأف .: ىنعمب . تنأ هريدقت

 بوصنم قلطم لوعفم : حفصلا . ليمجلا وفعلا يأ: ليمجلا حفصلا ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم حفصلل - تعن  ةفصأ : ليمجلا . ةحتفلاب

 ه قالت ” كارلا

0 
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةجتفلاب ميظعتلل بوصنم

 | لحم يف ختفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ره: ميلعلا قالخلا وه ©
 ' نعت اةفص : ميلعلا .ةمضلاب عوفرم اوه ريخ قالخلا .٠ ًأدتيم عفر

 باه 5



 .مهاحو كلاحب ميلعلا يأ ةمضلاب عوفرم (وها أدتبملل ناث ريخ وأ قالخلل

 . نإ ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلاو

 م وود و 0 و 58 :١

 مظعلا نع 0 ا َكيكاءدَعلَو /ىا/

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا : داولا : كافمتآ دقلو ©

 ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . قيقحت

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . كانحنم : ئئنعمب

 فاضملا فذحلا ةنوثملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ىناثملا نم ًاعبس ©

 ةفصب قلعتم رورجمو راج 4 يناثملا نم روس عبس وأ تايآ عبس : ريدقتب هيلا

 يناثملا يه ًاعبس :ريدقتب ةينايب نوكت وأ ةيضيعبت «نم» و ًاعبسا نم ةفوذحم

 لعفل هب لوعفم وه وأ بوصنم ىلع واولاب فروطعم : ميظعلا نارقلاو ©

 فطع دقو نآرقلل - تعن  ةفص : ميظعلا نآرقلا . كانيتآو يأ فوذحم

 ىلع عقي مسا هنأل نآرقلا مسا هيلع قلطني نه ءارو نأل «اعبس» ىلع «نآرقلا»
 اذه نم كيلا انيحوأ اب : ىلاعت هلوق وحن . لكلا ىلع عقي اك ضعبلا

 دما  ءاثثلل عماج انه نآرقلا نا ليقو . فسوي ةروس ينعي .نآرفلا

 . هتءارق رركت ىنثم كلذ لك نا يأ ىنثت يتلا «يناثملا» و ةينثتلاو

 1 7 د سو و7 داك ركب هس سول 1 ل 1 | را نبا
 هلع لكما وِاَكطمامَلَ]ك ٠

 *© ول عضِفْفَلَك
 ىلع ينبم عياضم لعف : ندمت . منجو يم ةادأ : ال : كينيع ندمت ال ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا
 تفذحو ىنئم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : كينيع . تنأ هريدقت ًايوجو
 حمطت ال : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ةفاضضالل هنون

 لا ١الا



 منم| : ام . ندمتب قلعتم رورجمو راج : مهنم ًاجاوزا هب اقعتم ام ىلإ ©

 .٠ هاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف ١ عتم .ىلإب رج لحم يف لوصوم
 .:انعتمب قلعتم رورجمو راج : . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و

 ' ةفصي قلعتم رورجمو راج : مهنم ٠ ةحتفلاب بوصنتم هب لوعفم : ًاجاوزأ

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «انعتم» ةلمجو .«ًاجاوزأ» نم ةفوذحم

 | لغف : نزحت ٠ ةبزاج ةيهان : آل . ةفطاع واولا : مهيلع نزحت الو ©
 : ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 راجلاو ىلعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرخ :ىلع .تنأ هريدقت

 . كزحتب قلعتم رورجملاو

 : نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضفخا . ةفطاع واولا : كحانج ضفخاو ©

 بوصنم.هب لوعفم :  كحانج .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو رورحيو راج : نينمؤملل ©

 . كب نينمؤملل يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 لري 1 5

 # يكب ردت [َقإَلقَو 49
 هوأو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ةفطاع : واولا : لقو ©

 .. مهل لقو يأ تنأ هريدقت ًايوجرو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقدلال

 - ٍلوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم .يف ةلمجلا: نيبملا ريذنتلا انأ ىنإ ©

 بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ّينإ
 ذيكوت بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبنم لصفنم ملكتم ريمض انأ ؛نإ» مسا

 ! : نيبملا . ةمضلاب عوفرم «ْنِإ) ربخ : ريذنلا .«ّينا» يف ءايلا ملكتملا ريمضل

 ؛ نوكي وأ ميلأ باذعب مكرذنأ يا ةمضلاب هلثم ةعوفرم ْريذنلل - تعن -ةفص

 . نا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو نأ“ | !دتبملل ًاربخ (ريذنلا»

 لا ١م



 َييَيفلاع اللد 4١
 ىلع انلزنأ ام لثم كيلع انلزنأ يأ : كانيتآ دقلو  هلوقب قلعتم : ائلزنأ امك © :

 - نيبملا ريذتلا انأ ّيإ لقو  هلوقب قلعتم وأ . نومستقملا مهو باتكلا لهأ

 مسا : فاكلا . نيمستقملا ىلع باذعلا نم انلزنأ ام لثم ًاشيرق رذنأو يأ

 هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا : ام . هدعب روكذملا
 يف لصتم ريمض هان و . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ

 ريمض دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص انلزنأ» ةلمجو لعاف عفر لحم
 . هانلزنأ : ريدقتلا هب لوعفم هنأل بوصنم

 عمج هلنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو انلزنأب قلعتم رورجمو راج : نيمستقملا ىلع ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم

 ه» َنيِضِعَلَوفأ مَن 9١
 . نيمستقملل - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع يتبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . احل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجملاو

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : نآرقلا اولعج ©
 بوصنم هب لوعفم : نآرقلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم زيمض
 . ةحتفلاب

 يهو . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم نأل ءايلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : نيضع ©

 : ةضعلا : ةمركع نعو «ةلعف» نزو ىلع ةوضع : اهلصأو «ةضع» عمج

 يأ «ينضع» ىنعمو ةهضاع رحاسلل نولوقي شيرق ةغلب رحسلا ىنعمب
 . ءازجأ
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 2 م 0 ليو 45

 : مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو . مسقلا واوب ميظعتلل رورجم هب مسقم

 ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريممض فاكلاو فوذحملا

 1 . ةرهاظلا ةرسكلا مسالا رج

 :'اهدعب ةلمجلاو . فوذحملا مسقلا باوج ين ةعقاو : ماللا : مهلأسنل ©
 هلاصتال حتفلا ىلعينبم عراضم لعفف : نلأسن . احل لحم ال مسقلا باوج

 «مه) و . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلاو ديكوتلا نونئب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض

 . مهل ديعوو

 ةراقلؤاك ع 5
 : لع ينيم لوصوم مسا «ام# و لأسنب قلعتم رورجتو راج : اوناك امع ©

 . مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . نعب رج لحم يف نوكسلا

 ١ فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك» ةلمجو ةقراف

 , عويفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نولمعي ©
 لوصوملا ىلا دئاعلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . هنولمعي يأ لحملا بوصنم وهو فوذحم

 ا



 © نرسم
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عدصا . ةيفائئتسا : ءافلا : عدصاف ©

 رهج : ةجحلاب عدص نم رهجاف يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 . اه

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .عدصاب قلعتم رورجبو راج : سمؤت امي ©
 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : رمؤت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 رمؤت : يأ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب
 ةيردصم «ام» برعت نأ زوجيو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجملاو . هب

 وأ : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ام» نوكتف

 كلذ ىلعو . انرمأي وأ . لوهجملل ىينبمللا نم  ردصملا ىلع  كرمأب : ىنعملا

 لعف لوألا هجولا ىلع امأ اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص ؛رمؤت» ةلمجلا نوكت

 ام لعفاف ريخلا كترمأ : هلوقك راجلا فذحف عئارشلا نم هب رمؤت اب : ىنعم
 . هب ترمأ

 . اهبارعا برعتو «عدصا# ىلع واولاب ةفوطعم : نيكرشملا نع ضرعأو ©
 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ضرعاب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نع
 «ْنع) نون ترسكو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلا ملاس ركذم
 . مهتباجا نع ضرعأو : ىنعملاو نينكاسلا ءاقتلال

 © َنِوتَمْلا كيك 5
 لصتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا: كانيفك اّنإ ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يفك . « نإ ١ مسا بصن لحم يف

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو انب
 ربخ عفر لحم يف « نيثزهتسملا كانيفك » ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 ,. «نا»

 ١١الس



 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ٍناث هب لوعنم : نيَئزهتسملا ©

 . مهكالهإب نيثزهتسملا كانيفك يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 2 لمت 00

 © َنرلْهْقْوَْفَر ا

 0 اه
 مه هريدنقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو .نيرهتسملل

 ةلص : هدعب ةلمجلاو بونصأو هجوأ بارعإلا نم لوألا هجولاو . نيذلا

 0 . بارغالا نم الل لحم ال لوصوملا

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوذختي يأ : هللا عم نولعجب ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : عم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ؛ ميظعتلل رؤرجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو نولعجيب قلعتم
 . ةرسكلاب

 ١ بوصنم ًاطإل - تعن - ةفص : رخآ .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رخآ اهلا ©

 . «لعفأ» نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب هلثم

 افلا .. نيلاض اوناك مهتأ نوملعي فوسف : ىنعمب : نوملعي :فوسف © .

 : ردقم - ءازج طرش باوج يف ةعقاو نوكت نأ زوجيو . ةيببس وأ ةيفانئتسا

 ٠ بارعا برغت : نوملعي . لبقتسملل - فيوست - لابقتنسا فرح : فوس

 . ًاراصتخا («نوملعيلا لوعفم فذحو «نولعج»

 « نواة ةئصؤيصتلا لكذلو
 | فرح : دق . ديكوتلاو ءادعبالل : ماللا .. ةيفانعتسا : واولا : ملعن دقلو ©

 ًابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعت . قيقحت

 -اكاكآ؟



 فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : كردص قيضي كنأ ©

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :قيضي .«نأ» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : كردص

 : اهريخو اهمسا عم «َّنأ» و «ْنأ» ريخ «كردص قيضي» ةلمحو ةفاضالاب رج

 . «ملعن» لوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . قيضيب قلعتم رورحجبو راج : نولوقي امي ©

 نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نولوقي . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 ال لوصوملا ةلص «نولوقي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؤاولاو

 نم هنولوقي اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم
 يفو كيف نيئعاطلا ليواقأ نم هنولوقي اهب وأ . مالسالا يف نعطلاو كرشلا

 . نآرقلا

 هر اتياادسا 0001
 9 نرجس نيكو كيردم يخيف 1م

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : حبس . ةيببس : ءافلا : حيسف ©

 . هيزنتلا وه : حيبستلاو تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 ةرسكلاب ميظعتلل هيلا فاضم : حبسي قلعتم رورجمو راج : كير دمحب ©

 حيبستلاب كبر ىلإ عزفاف يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 تفذحو نوكسلا ىلع ينبم صقان رمأ لعف : نك . ةفطاع : واولا : نكو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : همساو . نينكاسلا ءاقتلال واولا

 ءايلا : مسالا رج ةمالعو «نك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيدجاسلا نم ©

 نأ زوجيو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عبج هنأل
 : ريدقتلا «حبسا ريمض نم ةفوذحم لاحب «دذمحب# رورجملاو راجلا قلعتي

 . ًادماح

 اا"



 0 تاي دكر دو و 016

 لوعفم : كبر . اهبارعإ برعتو «حبس» ىلع واولاب ةفوطعم : كبر ةبعاو ©
 ؛يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب
 ..ًايح تمد ام هدبعاف وأ . كبر ةدابع ىلع مدو : يأ .. ةفاضالاب رج لحم

 : كيتأي . «نأ ىلإ) ىنعمب رجو ةياغ فرح : ىتح : نيقيلا كيتأي ىتح ©
 ةحتفلا : هبصن ةمالغو «ىتحه دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف

 '. مادقم هب لوعفم بصن ل يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو
 الف :توملا يأ نيقيلا كيتأي ىتخ : ىنعمب . ةمضلاب عوقرم لعاف : نيقيلا

 ةيردصملا 6ْنأ» ةلص «نيقيلا كيتأي» ةلمجو . نيقي متح هنأل ةدابعلاب لخت

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ؛ْنأ» و . بارعإلا نم امل لحم ال ةرمضملا

 . دبعاب قلعتم رورجملاو 'راجلاو . ىتحب رج
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 « لحنلا ةروس بارعإ »©

 ١ قرط انحف با بسترازتاتا ©
 رمأ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا رمأ ىقأ ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم لعاف

 يذلا باذعلا يأ دعولاب نوبذكي اوناك نيذلل ًابوج ةعقاو ةلمجلاو ةرسكلاب
0 

 . ديدهت ةجهلب ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعتسا : : هولجعتست الف ©

 يف لصتم ريمض واولاو . ن نرثلا فلح لع نيس رمأ لعف < نولجعتست

 رمألا يأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم ءاهلاو . لعاف عفر لح
 . هللا رمأ -

 فوذحم لعفيب بوصنم قلطم لوعفم : ناحبس : ىلاعتو هئاحيس ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو» حبسأ : هريدقت

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلاعت . ةفطاع واولا : ىلاعتو

 لجو زع أربت يأ. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا
 . هزنتو

 ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح «نعا نم ةبكرم : اع : نوكرشي امع ©

 يهو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : نوكرشي . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 وأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عرضام لعف
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا "ام» نوكتف ةيردصملا امد يه

 . مهكارشا نع هناحبس : ريدقتلا . هناحبسب قلعتم رورجملاو راجلاو . نعب
 . اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نوكرشي» ةلمجو

 ١6آاسا
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 وو

 :هيف نقتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ةكئالملا لزني ©
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةكتالملا .هناحبس هللا يأ: .وه هريدقت انا

 لاجب قلعنتم رورجمو راج : نآرقلاب وأ يحولاب يأ : ةرسمأ نم حورلاب ©
 نم 'ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : هرمأ نم . (ةكئالملا» نم ةفوذحم

 . .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريخض ءاهلاو «حؤرلا»

 .ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : هدايع نم ءاشي نم ىلع ©

 بارعا برعت اهل لحم ال.لوصوملا ةلص : ءاشي . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 لاحب.قلعتم رورجمو راج : هدابع نم . لزنيب قلعتم «نم ىلعاو 4لزنيال

 رج لع يف لصتم ريمض ءاهلاو ةينايب «نماو «نم» لوصوملا نم ةفوذخم
 | 200. ةفاضألاب

 يأ ::اورذنأ هنأب هريدقتو رفكلا لهأ وأ سانلا اوررذنأ نأب يأ : اورذذأ نأ ©

 ؛نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورذنأ . اورذنأ مكل لوقأ نأش َيأب

 'فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 :ةلمجو' . حورلا نم لدب رج لحم يف ردصم ليوأتب «:اهالت امو «نأاو . ةقراف

 :ليزتت نأل ةيريسفت «نأ» نوكت نأ زوجيو .. ال لحم ال 4نأ» ةلص ؛اورذنأل
 ؛اوملعأ : انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ ىنعمو . لوقلا ىنعم هيف ىحولاب ةكئالملا

 ال يلق سشانلا اوملعا : ”ىنعملاو . هتملع اذإ اذكب ترذن نم كلذ رمألا نأب

 ْ . انأ آلإ هلإ

 :ريمض ءاهلاو لغفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح.: نأ : انأ الإ هلإ ال هنأ ©
 اهمنسا عم ؛ال) نم.ةيلاتلا ةلمجلا اهربخو (َْنأ» مسا بصن لحب يف لصتتم

 مس, : هلا هنإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادأ : ال . عفر لحم يف اهزبخو
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 ةادأ : الا . ًابرجو فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ؛ال»
 نم لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ءانثتسا

 ناك ولو ءادتبألاب عفر هيف تلمع امو «ال» عضوم نأل ؛هلإ ال» عضوم

 . هايإ الإ ناكل ابوصنم ىنثتسملا عضوم

 ةياقولا نون نونلا «اورذنأ» بارعا برعت : نوقتا . ةيببس : ءافلا : نوقتاف ©

 بصن لحم يف . ةيآ سأر اهنأل وأ ًاراصتمخا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو

 . قوفاخف : ىنعمب . هب لوعفم

 0 نفر را
 © فاكع سوفا سلا ونوس *
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرألاو تاومدسلا قلخ ©

 بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . هناحبس هللا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم :

 :ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب
 . ةحتفلاب ةبوصنم «تاومسلاا» ىلع واولاب ةفوطعم

 ريدقتلا . ردصملل ةفصب قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : قحلاب ©

 . لاح بصن لحم يف وأ . قحلاب ًاسبتلم ًاقلخ (هقلخ ||

 ةيآلا هذه ينو . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوكرشي امع ىلاعقت ©

 . هناحبس ديحوت ىلع ليلد ةميركلا

 © نييئوصَحْوهاَد لعن منا 1

 ؛ ةفطن نم . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةفطن نم ناسنالا قلخ ©

 . كاردإ الو روعش هب سيل ليلق ءام نم يأ قلخب قلعتم رورجمو راج
 هل لحم ال ةءاجف فرح : اذا . ةيفانعتسا : ءافلا : نيبم ميصخ وه اذاف ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ال لمع الو بارعإلا نم
 - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوقرم ةوه» ربخ : ميصخ .ًأدتبم عفر لح

 سااالاب



 ةفطن ناك افدعب قبطنم يأ .هسفن نع لداجم مصاخم وه اذاف ىنعمب .: بارعالا

 . هقلاخ ىلع ركنم هبرل ميصخ وه اذإف وأ . ةكرح الو هب سحال

 ةطعرر ع دم

 * نلخ هيوغيتو فاي ههاككلاو ه
 ,يأ فوذحم لعفل هب لوعفم : ماعنألا . ةفطاع : واولا اهقلخ ماعنألاو .٠

 قلخ ::: ريدقتب ناسنالا ىلع فطعي نأ زوجيو هدعب ام وأ رهاظلا هرسفي رمضم
 :ضام لعف' : قلخ . مكل الإ اهقلخ يأ مكل اهقلخ لاق مث ماعنألاو ناسنالا

 يمض ةاهاو.وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ال لوعفلاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو . هب لوعفم بطن لحم يف لصقتم

 .. اهقلخ ماعنالا قلخو ريدقتب وأ . ةرسفم اهنأل اه لح

 ءفد نم ةمدقم ةفصب قلعتنم رورجمو راج : عفافمو ءفد اهيف مكل ©

 رخؤم أدتبم : ءفد . مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج:: اهيف . عفانمو

 «ءفد) ىلع واولاب ةقوطعم : .عفانمو . لبالا جاتن : ءفدلاو ةمنفلاب عوفرم

 1 . «لعافم» نزو ىلع اهتأل نونت لو 0

 .٠ نولكأتب قلعتم رورجمو راج.: اهئم . ةفطاع : : نولكأت اهنمو ©

 قع يف لصتم يمض رارلاو نونلا تربي عوفر عباس لف ١ نولكأت
 نولكأت اَّنِإَو .: ريدقتلاف هيف هرصح بجوي لعفلا لومعم ميدقت ناو لعاف

 . اهنم

 موك سا جم ور ل ل سس

 ْ *» وت نحو نو نلمح آو 1
 ةمالع ميملاو روزجتو راج : مكل ٠ ةفطاع واولا : نيخ لامج اهيف مكلو ©

 رخؤنم أدتبم .: لامج . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : اهبيف . روكذلا عمج

 ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم : نيح .| ةمضلاب عوفرم
 . ًامومع تقولا وأ («ةدملا» ىثعمب

 ام



 يهو : هيف . نوحيرت نيح ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : نوحيرت ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . اهبارعإ برعتو «نوحيرت» ىلع واولاب ةفوطعم : نوحرست نيحو ©

 1-1 007 وم

 طك نيل زنك ديلا وو تل 0
 رو يدل ورك

 مجت فو

 عوفرم عراضم لعف : لمحت . فطع فرح : واولا ؛ كلا لت
 هب لوعفم : لاقثأ . يه هريدقت وج هيف راتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 : مل . لمحتب قلعتم رورجمو راج : دلب ىلا : هيغلاب اونوكت مل دلي ىلإ ©
 ةمالعو ملي موزجم صقان عياضم لعف : اونوكت .بلقو مزجو يفن فرح
 فلألاو « نوكت ١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا نونلا فذح همزج

 هنون تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوضنم «نوكتا ربخ :هيغلاب .ةقراق
 هب لوعفم بصن لحم يف وأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل

 اونوكت مل : ريدقتلاو . دلبل ةفص رج لحم يف ةلمجلاو نيغلاب لعافلا مسال

 هنوغلبت ال مكتا متملع دق ديعب دلب ىلإ مكلاقثأ لمحت : ىنعمب . اهب هيغلاب
 . ةقشمو دهجب الإ مكسفنأب

 قلعتم رورجيو راج : قشب . اهل لحم ال رصح ةادأ : سفنألا قشب ّإ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سفنألا . هيغلابي

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ميحر فوءرل مكّبر ْنِإ ©
 لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : بر

 ديكوتلل  ةقلحزم - ءادتبالل ماللا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . ةمضلاب ناعوفرم نإل عباتتلاب ناريخ : ميحر فوءر
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 ١ كارينا لي 11111 *
 ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءامسألا : 0 لاغبلاو ليخلاو ©

 . اهرخسو وأ مكل لعجو ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ماعنألا»

 ّنأب بوصنم عراضم لعف' : اوبكرت : ليلعتلل رج فرح : ماللا : اهودكرتل ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 امو ةرمضملا ؛ْنأاو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريغض ؛اه>و لعاف عفر .

 نيدقتب رخسب قلعتم رورجملاو راخلاو ماللاب رج لحم يف ردضم ليوأتب : اهالت
 :! اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اهوبكرت» ةلمجو بوكرلل ءالؤه رخسو

 . ةنيز اهلعجو هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم : ةنيز . ةفطاع واولا : ةئيزو ©

 لجأ نم اهقلخ ىنعمب «اهوبكرتل» لحم ىلع ةفوطعم هل  هلجأل لوعفم وأ
 0 ١

 عوفرم عراضم لعف : قلخي ٠ ةيفانعتسا : واولا : نوملعت الام قلخيو ©

 م و يق ارح هيف يسم يب ف لعافلاو ةييضلاب
 .٠ املالمع: ال ةيفان : آل . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يننبم

 عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نوثلا توبثب .عوفرم عراضلم لعف : نوملعت
 لحم يف ريس دئاعلاو اهل لحم ال لوصصوملا ةلص «نوملعت ال" ةلمجو لعاف
 . دعب هنوملعت الام .: ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بصن

 © يمت اطتلهئفتزإ عمرا كك
 نورجتو راج : هللا ىلع . ةيفانئتسا : 1

 : ليبسلا ٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : دصق .مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل

 ْ . ةرسكلابإ رورح هيلا فاضم

 قلعتم رورجمو راج : لبسلا نم يأ : اهنم . ةفطاع : 0 ا اهنمو ©
 . .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : دصقلا نع لئام يأ : . مدقم .ربخب

 كك م



 ريغ طرش فرح : ول . ةيفانتسا : واولا : نيعمجأ مكادهل ءاش ولو ©
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مزاج
 ديكوت : نيعمجأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم : ماللا . وه هريدقت

 ةلمجو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم ؛مكاده» يف ريمضلل

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيعمجأ مكادملا

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه : ءامسلا نم لزنأ يذلا وه ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لح يف
 ضام لعف : لزنا . ال لحم ال لوصوملا ةلص . هدعب ةلمجلاو اوه» ربخ

 : ءامسلا نم . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 . لزنأب قلعتم رورجمو راج

 رورجيو راج : مكل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بارش ٌهنم مكل ءام ©

 : 'هنم . هيلع ًامدقم ًاريخ بارشب وأ لزنأب قلعتم روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بارش . مدقم ربخب قلعتتم رورجو راج

 . ءامل ةفص بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو

 برعتو «بارش هنم» ىلع واولاب ةفرطعم : نوميست هيف رجش هنمو ©
 نوعرت يأ : نوميست . نوميستب قلعتم رورجمو راج : هيف . اهبارعا
 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : مكتيشام
 . ًاراصتخا لوعفملا فذحو لعاف عفر

 نكدو ب ضلوا مككْكْيَب ١
 .2 4-١

 © رك وبل كهل
 : تبني . ءامل ةيناث ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : عرزلا هي مكل تبني ©

 -١؟١اب



 ' . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 !بوصنم هب لوعفم : عرزلا . تبتيب ناقلعتم نارورجتو ناراج : هب. مكل

 ش ا . ةحتفلاب

 ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءامسألا : باذعالاو ليخنلاو نوتيزلاو ©

 : . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم «عرزلا»

 :نوكي:وأ «عرزلا» ىلع دولاب فوطعم : كلذ يف ّنا تارمثلا لك نمو ©
 رورجم هيلا فاضم : .تارمثلا . قوذحلا « (تبنيلا لونعفملل ةفصب ًاقلعتم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : . رج فرح يف ٠ ةرسكلاب

 فرخ فاكلاو دعبلل ماللا . مدقم و ريخب قاعتم رزرجلاب راجلاو يفب
 . باطخ

 : ةيآ١ ديكرتلل  ةقلحزملا  ءادعبالا مال : ماللا : نوركفتي موقل ةيآل ©
 ةفصب قلعتم رورجمو راج : موقل ٠ ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نا» مسا

 ميسم داوأو فرن توب موفرم عياض. لف : نوركفتي . ةيآ نم ةفوذحم

 100 ع ذآ ا ل

 ا 9 41 ترم الاورلا كلو ١

 » رتل فخ

 ا ري اج دب لس ريس للا

 عسشال مضلاب كرح روكذلا عج ةمالع ميلاو رض قاعشم رورجو راج

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليللا . ميما

 ىلع فطعلا .تاواوب ةقوطعم ءامسألا : رمقلاو سمشلاو راهثلاو ©

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم «ليللا»

 عوفرم أدتبم :.موجنلا . ةيفانعتسا : واولا : هرمأب تازخسم موجنلاو ©
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 قلعتم رورجبو راج : هرمأب . ةمضلاب عوفرم ربخ : تارخسم . ةمضلاب

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولقعي موقل تايآل كلذ يف نإ ©
 ثنؤملا عمجب قلحم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم «ْنا» مسا «تايآاو
 . ماسلا

 ١١ نورك وف هل كلذ ماو ديس ضلال اردو 82 2 وو اس در دك يسوم ع د تسود رت تسر تا سكس هس راك

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : ضرأألا يف مكل أرذ امو ©

 لعف ؛ًارذاو راهنلاو ليللا وهو بوصنم ىلع فوطعم بصن لحم يف نوكسلا

 ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ميملاو أرذب قلعتم رورجمو راج : مكل . امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛أرذ»
 نم اهيف قلخ يأ أرذب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . روكذلا عمج ةمالع

 . كلذ ريغو رمثو رجشو ناويح

 لعافلا مسال لعاف : هناولأ . ةحتفلاب بوصنم لاح : هئاولا افلتخم ٠
 . .ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم («افلتخم»

 ةيداحلا ةميركلا ةيالا يف تبرعأ : نورّكذي موقل ةيآل كلذ يف نإ ©
 . لاذلاب ءاتلا تمغدأ «نوركذتي» يأ «نوركذياو .ةرشع

 راج نجد ود د هس نهج 52 2 ٠
 ةئوأورسو يرام همن رت ىَرْاَوهَو ١5

 كو نموت لوريل م اعز هيون هيلع م وو 0 8 7 5 را م
 0 0س

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم عقر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : يذلا وهو ©

 ااا



 عفر لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم يف

 ْ . ريخ

 نضام لعف.:. رخس . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : رحبلا رخس ©

 : رخبلا .."وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 ٠ . ةحتفلابأ بوصنم هب لوعفم

 لعف.: ارلكأت . ليلعتلل رج فرح : ماللا : ًايرط اًمحل هنم اولكأتل ©

 واولاو ٠ نؤنلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضنم ْنأِب بوضنم عراضم

 قلعتم رورجمو راج : هنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض

 حلل ذ تعن - ةفص : ًايرط . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : (ل . اولكأتب

 ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «َّنألو . كمسلا دوصقملا ةحتفلاب اهلثم ةبوضنم

 «اولكأت» . ةلمجو رخسب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رنج لحم يف ردصم

 ' . اه لح ال ةرمضملا ةيردصملا «ْنأ» ةلص

 برو لن ذنم اولكأتلا لع واولاب ةفوطعم : ةيلح هنم اوجرختستو ©

 ٠ اوجرختستب قلعتم «هنم)و اهبارعإ

 عراضم لعف يهو . ةيلحل تعن - ةفص بصن لح يف:ةلمجلا : اهتوسبلت ©

 ريمض ةاهاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمسغ واولا . نونلا توبشب عوفرم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفانثتسا وأولا : كلفلا ىرتو ©

 : كلفلا | . تنأ هريدقت ًابوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 درفملا اهيف ىوتسي اهنأل نفسلا وأ ةنيفسلا يا . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم

 زورجيز راج“ : هيف . ةحتفلاب بوصنم «كلفلا» نم لاح : هيف رخاوم ©

 يراوج «رخاوماو هلعفب وأ «ةيراج» لعافلا مسا ىنعم ىلع: رخاومب قلعتم

 ترحم نم نفسلا يرج توص وه ليقو ءاملا نم ةيراج يأ «ةرمخام# عمج
 . ءاملا تقش : ةنيفسلا

 ١56ل



 نم اهبارعإ برعتو ؛اولكأتلا ىلع واولاب ةفوطعم : هلضف نم اوغتبتلو ©
 اال رج ل ف لصت يحض ءافو ابي ام روج اج

 . لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانثتسا : واولا : نوركشت مكلعلو ©
 يملا مج ةالع ريا علا مسا بصت لع ف لصتم يمضغ : فاكلا

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوركشت
 . لعل زبخ عفر لحم يف : ةلمجلاو لعاف عفر

 ه8 نوال كبس وبا كي أيضا لاو
 ينم قام لاف + ىفلا . ةفطا : دال : يساور ضرألا 3 ىقساو ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 بوصنم هب لوعفم : يساور . ىقلأب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . وه
 يهو - لعافم - نزو ىلع - نيونتلا فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب

 . ةغاش ٌالبج يأ «يمار» عمج

 بوصنم عراضم لعف : ديمت . بصنو ةيردصم فرح : نأ: مكب ديمت نأ ©

 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأ

 اهدعب امو 4نأ)و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ديمتب قلعتم رورجمو راج :مكب
 مكب ديمت نأ ةهارك : ريدقتلا هل  هلجأل لوعفمب قلعتم ردصم ليوأتب
 رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب وأ . برطضتو
 ديمت» ةلمجو . مكب ديمت ال : يك يأ مكب ديمت الثل : ريدقتلا ىقلاب قلعتم
 . اه لحم ال ةيردصملا ؛نأ» ةلص مكب

 هرسفي رمضم لعفل هب لوعفم : ًاامأ . ةفطاع : وارلا : ًٌالبسو ًاراهثأو ©
 ىلع واولاب ةفوطعم ًالبسو ةحتفلاب بوصنم «لعج» ىنعمب هلنأل «ىقلأ»

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم هاراهنأ»

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوركشت مكلعل» بارعا برعت : نودتهت مكلعل ©
 . مكتاياغل نودتهت مكلعل : ىنعمب . ةقباسلا
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 دجواو هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم .: تامالع . ةفطام واول : ”تامالعو ©

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم . مكريس يف مكدشرت ماعم يأ تامالع مكل

 . ملاسلا ثنؤملا هد قحلم هنأل ةحبتفلا

 قلعتم رورخيو راج : مجنلاب . ةيفانتسا : واولا : نودتهي مه مجنلابو «

 لح يف : نودتهي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . نودتهيب
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف ْيهو «مه» ربخ عفر

 : ..ليللا تاملظ ين مجنلاب نودتبي يأ . لعاف عفر لحم يف

 ١ ةركتككل بأ ركؤذيتأ *«
 : نم .٠ ةينيزت : ءافلا : ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه : ةمها : قلخي نمفأ ©

 عراضم لعف : قلخي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 قلخي .: نمف أ يأ . هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ال لوصوملا ةلص «قلخي» ةلمحو . ًائيش قلخي ال نمك عادبإلا يف ةياغ تانئاك

 0 . بارعالا نم اهل لحم

 عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا: قلخي ال نمك ©
 و.ال لمع ال ةيفان ال . تبرعأ : قلخي نم . فاضم وهو. «نم» أدتبملا ربخ

 . نوكسلا ىلع ينبم ةفاضالاب رج لحم يف لوصوم مسا «نما

 -!ةينيزت - ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه : ةزمه لا : نوركذت الفا ©

 لعف يهو . نوربتعت وأ نوظعتت يأ . نوركذت . اهل لمنع ال ةيفان : ال

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . فيفختلا لجأل نيءاتلا ىدحا تفذح نوركذتت : اهلصأو
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 19 ٍِغ -

 يي نا هلأ امم انو

 ا ةعبارلا | ةيآلا يف ميهاربا ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ا ١

 88 َنولْشاَمَو نومِتاملَحينأَك 4 ١
 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : واولا : ملعي هللاو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةمضلاب
 ىنعمب . أدتبملا ربخ عفر لح يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو وه هريدقت ًاناوج

 . مهل ديعو ةيآلا يفو اهنم نودبت امو مكلامعأ نم هنوفخت ام ملعي هللا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام : نورست ام ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورست
 ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نورست» ةلمجو . لعاف

 :ىنعمب : هنورست ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا بوصنم فوذع
 . هنوفخت ام

 . هنونلعت امو اهبارعإ برعتو «نورست ام» ىلع واولاب ةفوطعم : نونلعت امو ©

 توفل هو كين نوفل لأن وذ نموعدي نولَو ١١ مو 7-0 000 9 ب و هر تر
 مسا : نيذلا . ةيفانعتسا : واولا : هللا نود نم نوعدبي نيذلاو ©

 عوفرم عراضم لعف : نوعدي . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 ةلص «نوعدي#» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 نوعديب قلعتم رورجمو راج : نود نم . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا

 «نوعديا يف دئاعلاو مهنودبعي يأ مهتوعدي نيذلا ةههآلاو يأ . ةرسكلاب

 . مهنوعدي ريدقتلا هب لوعفم هّنأل الح بوصنم ريمض

 ١59ل



 لمغاال ةيفن : ال . أدتبملا ربخ عفر لح يف : ةلمنجلا : ًائيش نوقلخي ال

 بوضصنم هب لوعفم : ًائيش . «نوعدي» بارعإ برجعت نوقلخي ال . ال
 ' . ةحتفلاب

 : مه لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوقلخي مهو ©

 لحم يف : نرقلخي . أدتنم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض

 واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف يهو «مه» ربخ عقر .

 . لعاف بئان عفر لح يف لصتم ريمض

 ١" نوحي ناس نوشاَمَوَ تا ©
 فوذخم أدتبمل ةمضلاب عوفرم ريخ يهو . اهيف ةايح آل تاداج : يأ: تاومأ ©

 .. تاومأ مه هريذقت

 ءايحأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم تاومأل  تعن  ةفص : ريغ : ءامحأ ريغ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 يأ :ثورعشي . اهل لمعال ةيفان : ام. ةفطاع واولا: نورعشب امو ©

 لم يف لصتم ريمض داولاو نونلا توبثب عيفرسم عراضم لعفف يهو نوسملعي

 . لعاف عفر

 ليف حتفلا ىلع ينبم «ىتم» ىنعمب ماهفتسا مسا : نايأ : نوقعبب ناثآ ©

 ملف ماهفتسا مسا هنوكلو « نورعشي » لوعفم وهو . نامز فرظ بصن

 عوفرم :لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوثعبي . نوثعبيي قلعتو . برعي
 دئاع وهو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم زيمض واولاو نونلا توبشب

 نأو نيكرشملاب مكهت هيفو مهتدبع ثعبت ىتم نورعشي ال : ىنعمب .نيعادلل

 | ىلع مهنم ءازج تقو مش نوكي فيكف مهفعب تقو نوملعي ال مهتمه

 . مهتدابع
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 كفوف رجلا ويلان ريو هل دخلا ”١

 0. ًّن 3 -ٍِ 501 محو

 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عرفرم أدتبم : دحاو هلإ مكهلإ ©

 : دحاو .ةمضلاب عوفرم ربخ : هلإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . هلال ديكوت

 مسا : نيذلا . ةيفانتسا : ءافلا : ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلاف ©
 . اه لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاب . لعاف

 أدتبم : بولق . «نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيمسا ةلمج : ةركنم مهبولق ©

 ربخ : ةركنم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهادو ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب عوفرم

 ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . ةفطاع واولا : نوربكتسم مهو ©

 عمج هلأل واولاب عوفرم «مه2 ربخ : نوركبتسم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 5س ه خخ ارز دور م مدع رس

  "3١تركك يالله ل :4
 ءاملع اهلوانت ةددعتم قرط هيفو . ًاقح : ىنعمب : مرج ال : هللا نأ مرج ال ©

 عنم الو'دص ال : اهبارعا يفو . ّقح ىنعمب مزج ةيفان : ال : ليق . ةغللا 1
 بصن فرح : نأ . بصن عوضوم يف «نأ» نا ليقو ... هللا نأ نع
 نا زوجيو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا) مسا : هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو

 . كلذ قح يأ عفر لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو نا نوكت

 ب ١758



 . ةعشاقلا ةشيزكلا آلا يف تيرعأ : نونلعي امو نورسي ام ملعي ©

 .. ؟نأ» ريخ عفر لحم يف. انه يهو .ةرشع

 ؛ لصتم ريمض ءاهلو لعقلاب هبشم ديكوتو بصن فرح نإ: بحب ال هنإ ©

 عوفرم عراضم لعف «بحياو ال لمع ال ةيفان : ال َّنا» مسا بصن لح يف

 : بحي ال١ ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 : 1 . هنإ» ربخ عفرأ لحم يف «نيربكتسملا

 ' ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءانيلاب بوصنم هب لوغفم : نيريكتسملا ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 0 َيلوالا ريو انا 1170 1 1
 ' ينبه لوهججملل ينبم ضام لعف : ليق ٠ ةيفانئتسا : واولا : مهل ليق اذإو ©

 :روكذلا عمج ةمالع مييملاو . ليقب قلعتم زورجمو:راج.: مه . حتفلا ىلع

 :ةادآ ,وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإاو

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف «مهل ليق» ةلمجوإ . ةمزاج ريغ طرش

 يق لمفلل لعاف بئاث عفو لح يف : ةيمسالا ةلمجلا: مكمر لزنأ اذام ©
 ' ءيش يأ :. ىنعمب أدتبم عفر ل يف نوكسلا .ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام

 :عوفرم لعاف : بر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ : مكبر هلزنأ

 ' عمج  ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا ةمضلاب ميظعتلل

 ل نوكي نأ زوجيو ؛اذام# ربخ عفر لحم يف مكبر لزنأ» ةلمحو . روكذلا

 1 'و . مكبر لزنأ ءيش يأ :' ىنعمب . لزنأب ًامدقم هب ًالوعفم بصن لحم يف

 ف نوكسلا لع ينبن ءاهفتسا مسا اها نأ وهو «اذام) بارعال رخآ هجو

 :يف نوكسلا. ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا «اذاو:. ًادتبم عفر لحم

 0 7 : 0ام» ربخ عفر لحم
 ؛ ضام لعف يهو اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج :اهدعب امو ةلمجلا : اولاق ©

 , .لعاف عفر لحم يف لصتمريمض واولاو ةعامجللا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ل70



 ريطاسأ لزنملا : ريدقتلا فوذحم أدتبم ربخ : ريطاسأ : نيلوألا ريطاسأ © :

 ريطاسأ هلوزن نوعدي ام : ىنعمب وأ نيلوألا ريطاسأ وه : ىنعمي نيلوألا

 . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم :نيلوألا . نيلوألا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ريدقتلا دعب «نيلوألا ريطاسأ» ةيمسالا ةلمجلاو

 .لوقلا

 رعي - ف نقر ماهر ارو ًاوأبحيلا 0

 ن َنورِرياَم أسال

 «نيلوألا ريطاسأ» مهلوق ةجيتن مهرازوأ اولمحف ىنعمب : مهرازوا اولمحيل ©

 . ًاضرغ نوكي نأ ريغ نم ليلعتلل رج فرح : ماللا . سانلل لالضإ هيفو
 فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : ااولمحي
 يأ : رازوأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا

 لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ارزو» عمج مهبونذ

 مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «ْنأدو . ةفاضالاب رج

 «ْنأ» ةلص «مهرازوأ اولمحي» ةلمجو اولاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا
 . اهل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا

 نامز فرظ : موي . ةحتفلاب بوصنم لاح : ةلماك : ةمايقلا موي ةلماك ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . ةحتفلاب بوصنم اولمحيب قلعتم ْ

 «نماو رورجيو راج : رازوأ نم . ةفطاع : واولا : نيذلا رازوأ نمو ©
 لوصوم مسا : نيذلا . هيلع لدت «نم» نذل لوعفملا فذح دقو . ضيعبتلل

 ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 . اهل لحم

 عراضم لعف يهو . مهالضب لض نم رازوأ ضعبو : ىنعمب : مهئولضي ©

 ريمض («مها)و لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . نوئنلا توبشب عوفرم

 سا”



 . هب لوعفم بصن لح يف نيئاغلا

 ال نم نولضي : يأ لوعفملا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : ملع ريغي ©

 1 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ملع . لالض مهنأ ملعي

 ينبم ضامم لعف : ءاس . هيبنتلل حاتفتسا فرح : الأ ::نوززي ام ءاسالا ©

 : ام ::,ريدقتب بجعتلا ىنعم اهيفو «سئب» ينعت اهنأل مذلا ءاشنال حتفلا ىلع

 : نورزي ٠ زييمت بصن لح يف ءيش : ىنعمب ةركن : امإ . مهبنذ أوسأ

 امو يه نوكتف ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو (نوُلْضي» بارعإ برعت
 . مهبنذ ءاس .: ريدقتلا «ءاس» لعفلا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب :اهدعب

 7 بارعإلا نم امل لحم ال ا(امالأ ةلص (نورزي)» ةلمحو

 ملمع كو م 5 بن 7
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 © 11000 متت ديققن

 ينبم نضام لعف : ركم . قيقحت فرح : دق : مهلبق نم نيذلا ركم دق ©

 نم .. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . حتسفلا ىلع
  اوناك ىنعمبو اوضم هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجو راج : لبق

 | «مختاو . اهل لحم ال.لوصوملا ةلص ؛مهلبق نم اوضم» ةلمجو . مهلبق نم

 1 ش . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ' حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتأ . ةيببس : ءافلا : مهئاينب هللا ىتأف ©

 ' : ىنعمب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلألا ىلع ردقللا
 -برعأ «مهاو ةحتفلاب .بوصنم هب لوعفم : ناينب . هللا رمأ ءاجف

 وأ ناينبلا هدعاوق نم يأ ىتأب قلعتم رورجمو راج : لْخف دعاوقلا نم ©
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 ' ىلع ينبم نضام لعف : رمخ . ةفطاع : ءافلا . دعاوقلا ةهج نم : ىنعمب

 . جتفلا

 ا”9



 لعاف : فقسلا . فب قلعتم رورجملاو راجلاو لعب رج لح يف نييئاغلا ريهض

 رج لحم يف «مهاو رخب قلعتم رورجمو راج :مهقوف نم .ةمضلاب عوفرم

 «هللا ىتأ» بارعا برعت باذعلا ىتأ . ةفطاع : واولا : باذعلا مهاتأو ©
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : نم : ثيح نم © :

 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو مهاتأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 عوفرم عراضم لعف : نورعشي . اه لمع ال ةيفان : ال : نورعشي ال ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 1 ايو مورق 2000

1 0 
 نا ل ب ليمن وب فاس فرح ؛ نا ةماينقلا موي مث

 رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 . ةرسكلاب

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزخي : لوقيو مهيزخي ©

 يف نيبئاغلا ريمض «مهدو وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 اهبارعا برعتو «يزخي» ىلع واولاب ةفوطعم : لوقيو . هب لوعفم بصن لحم
 يف :اهدعب ةلمجلاو . محل لوقيو : ىنعمب .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نيأ : يئاكرش نيأ ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : يئاكرش . فوذحم مدقم ربخب قلعتم ناكم فرظ هيف

 د9



 , ىلغ ينبم لصتم يمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمسفلاب
 ىلا ةفاضالا ىلع نينكاسلا ءاقتلال حتفلاب كرح ةفاضالاب:رج لحم يف نوكسلا
 نيذلا ىنعمب . مهب ءازهتسالا قيرط ىلع اهب مهخبؤيل مهتفاضال ةياكح هسفن

 06 . كلملا يف يئاكرش مهومتلعج

 يف :حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسأ : نيذلا : مهيف نوقاشت متنك نمذلا ©

 ! . احل لحم ال لوصوملا ةلص : اهدعب امو . ءاكرشلل  تعن  ةفص عفر لح
 . :كرحتملا عفرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك
 ١ قيكذلا عج ةمالع ميلاو ناك مسا عفو لع يف لصتم يعم : ءاشل

 : لخم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقاشت
 رج لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو نوقاشتب قلعتم رورجتو راج : مهيف . عفر
 | ميتك : نيفلا : ىنمب ةذاك# ربخ بصن لع يف هيف نوقاشنا ةلمو يف
 : مهتأش يف وأ مهلجأ نم نينمؤملا نوداعت

 ' ١ ىلع ينبع لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبنم ضانم لعف : نيذلا لاق ©

 ا . اهل لحم ال لوصؤملا ةلص : هدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا

 . يثبم ضانم لعف : اوتوأ . ءامكحلاو ءاملعلاو ءايبثألا نم يأ : ملعلا اوتوأ ©
 : ةعاجلا داوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرهاظلا حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 | لوعفم : .ملعلا ٠ ةقراف فئألاو لعاف بئان عفر لحم يف لص ريمسخ واولا

 1 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب

 نإ سا ىزخلا . لمفلاب يشم ديكوتو بصن فرخ : ذإ : ىزخلا ْنِإ ©

 | 037 17 .٠ هي لوعفم بصن لحم يف : اهربخو !نِإ)و ةحتفلاب بوصتم

 أ ةيفرظلا ىلع بوصنم «ْنِإ) ربخب قلعتم نامز فرظ : ءوسلاو مويلا ©

 ! ١ ١ . اهلثم ةيوصنم «يزخلا» ىلع واولاب ةفوطعم:: ءوسلاو .ةحتفلاب

 ' مسالا رج ةمالعو ّنِإ ربخب قلعتم عفر لح يف رورجبو راج : نيرفاكلا ىلع ©
 ٠ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسإ ركذم عمج هنأل ءايلا
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 ص مو ورك 2 مسا مس در , ناقل رس ل اص

 نك ؤكاوفلآ م يشأ لالظ كسبرئقكررا
 ه2 روع مو سر 0 مرترسس 23

 8*8 تولت نصايح هنآ نإ و نزع

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ةكئالملا مهافوتت نيذلا ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىفوتت . نيرفاكلل - تعن - ةفص رج 1

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا .ريمض «مهةو رذعتلل فلألا يلع
 عوفرم لعاف . ةكئالملا . عابشالل مضلاب ميلا تكرح مدقم هب لوعفم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ةكئالملا مهافوتت» ةلمجو ةمفلاب

 نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : مهسفنأ يملاظ ©

 يف نييئاغلا ريمض «مه»و . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سفنأ . ةفاضالل

 . مهسفنأل نوملاظ مهو : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوقلا . ةيفانثتسا : ءافلا : ملسلا اوقلأف © .
 تيقبو ةعامجلا واوب اهاصتاو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةقوذحملا فلألا ىلع ةلادلا ةحتفلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مالستسالا يأ : ملسلا . ةقراف فلألاو

 . باذعلا اودهاش نيح اوملاسف : ىنعمب

 : امو : اولاقو يأ - لوقلا لوقم : ةلمجلا : ءوس نم لمعن انك ام ©
 «اناو « انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضضام لعف : انك . ال لمع ال ةيفان

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمعن .«ناكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمدض

 بصن لحم يف «لمعنا ةلمجو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 رورجم مسا :ءوس . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرج : نم . «ناك١ ربخ
 . هب لوعفم هنأ ىلع ًالحم بوصنم ًاظفل

 يفنلا نع هب باجي ال لمع ال بارج فرح : ىلب : ميلع هللا ّنِإ ىلب ©
 «ءوس نم لمعت انك ام) مهوق ىلع باوج : هدعب ةلمجلاو باجيالا هب دصقيو
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 : ميظعتلل بوصنم َّنإ» مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ

 0 . ةمضلاب عوفرم اهربخ ميلع . ةحئفلاب

 ّْ ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا: نولمعت متنك امب ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت
 ! «نولمعت متنك» ةلجو «ناك» ربخ بصن لحم يف (نولمعت» ةلمجو . لعاف

 ميلعب قلعتم ؛امب» رورجملاو راخجلاو . اهل لحم ال “لوصوملا ةلص
. 1 

 © يي وفلل نبك جبر اومنات

 ١ نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا . ةيببس: ءافلا : 5 اولخداف ©
 ! لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل
 ' بوصنم هب لوعفم : باوبأ . نورفاكلا اهبأ اولخداف يأ . ةقزاف فلألاو

 ٍْ : .:فاضم وهو ةحتفلاب

 هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مثهج ©

 ظ نيوثتلا - فرصلا نم جونمم مسأ
 فر نونو ماس كلم عجل باب بيد لاح اهيف نيدلاخ ©

 : . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف ؛. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 نشب . ذيكوتلل : ماللا . ةيفانتتسا : ءافلا : نيربكتملا ىوثم سئيلف ©
 ' عوفرم «سئب» لعاف : ىوشم . مذلا ءاشنإل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيربكتملا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 / لزنم يأ. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع : نونلاو . ماس ركذم عمج
 ٠ .هيلع مدقت هنأل مذلاب صوصخملا فذحو . مهنكسم وأ مهاوأم وأ نيربكتملا

 ْ . هب رعشي ام
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 .- اوس ولاعة زيرو ٠ ٠ سو 0200

 ©*9 َييلاراَهمَصلو ريع هيل ادادو هس يلو ذَهف سو 0 آت هر قس 0001 011
 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةيفانئتسا : واولا : نيذلل لبقو ©

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج فرح ماللا . حتفلا ىلع

 1 . ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اوقتا ©

 واولا . ةعابجلا واوب هلاصتالو نيئكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل

 . «نينمؤملا يأ «اوقتا نيذلا» . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 اذام يأ . نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكير لزنأ اذام ©

 . ؟ مكيلا مكبر ىحوأ

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ًاريخ اولاق ©
 بوصنم هب لوعفم : ًاريخ . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض
 يف هآريخ لزنأ» ةلمجلاو . ًاريخ ىحوأ يأ ًاريخ لزنأ هريدقت رمضمل ةحتفلاب
 يف تعفرو انه تبصن ؛ًاريخ» ةملكلاو  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح
 باوجو رقملا باوج باوج نيب ًالصف (ريطاسأ اولاق» نيرشعلاو ةعبارلا ةيآلا
 . دحاجلا

 لدب بصن لحم يف : ةلمجلا : ةتسح ايندلا هذه يف اونسحأ نيذلل ©

 مث ًاريخ هتيمست مدقم لوقلا اذه اولاق يأ نينمؤملا لوقل ةياكح آريخ» نم
 رورجمو راج يهو تبرعأ «نيذلل» . ًافئأتسم ًامالك نوكي نأ زوجيو . هاكح
 صضام لعف يهو امل لحم ال لوصوملا ةلص : اونسحأ . مدقم ربخب قلعتم

 عفر لج يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم

 مسا : هذه . اونسحأب قلعتم رورجيو راج : هذه يف . ةقراف فلألاو لعاف

 ةرورجم «هذه» نم لدب :ايندلا .يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا
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 ١ عوفرم رخخؤم أدتبم : ةئسح .رذمعلل فلألا ىلع ةردنلا ةرسكلا هرج ةمالعي

 : . 'ايندلا يف ةأفاكم اونسحأ نيذلل نوكي نأ ىضقف: : ىنعمن . ةمضلاب

 د .ديكوتلا ديفت ءادتبالل : ماللا . ةفطاع :واولا : ريخ ةرخآلا رادلو ©

 : اهلصأو : ريش . ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم ةرخآلاو ةمضلاب عوفرم أدتمس

 . ديكرتلل ءادتبالا 0 ماللا . ةفطاع واولا : نيقتملا راد معثلو ©

5١ 

 ْ عم معنا لعاف : راد . حدملا ءاشنال حتفلا ىلع ينبه دماج ضام لعف
 نونلاو اي وكلم عج هل ءايلاب رورجب هيلا فاضم : نيقتملا . ةمسفلاب

 ْ فذحو .. ةرخآلا راد معنلو يأ . درفملا يف ةكرحم لاو نيونتلا نم ضوع

 «معن» لعفلا رّكذ دقو . هب رعشي ام مدقتل يأ هركاذ مدقتل حدملاب صوصخملا

 ' ملو مهارتم وأ نيقنملا راد عضوم نيمضت ىلع ةثنؤم هو ةرادلا» هلعاف عم
 ١ ءامسالا هبشت «تمعن» نأل . سابتلالا ةيشحخ وف رخخآ ببسل لعفلا ثنؤي

 ْ . لا .' ١ تمعن . . تأشن . . تمكح : وحن ةباتكلا يف لصألا ةيكرتلا

 .  ةرودملا  ةريصقلا ءاتلاب اهتباتك لصأ ىتلا ةيبرعلا ةغللا نم ةذوخأم يهو

 ١ 1 هجؤأ مهدنع اهنأل ثينأتلا ةمالع اوفذحو نيرصبلا ةسردم هلوقت انم اذه

310-00-7 
 َنوُءاَسيإَم فوم تدرج م 2 2 وكم ارو 2

 ظ ه» نقلت اء ٍودِلَدك
 ! يه : ريدقتلا . فولخم أدتبم ربخ : تانج : اهنولخدي ندع تانج ©

 يف ةدراولا «نيقتملا راد معئلو» هربخو ةمضلاب عوفرم ًأدتنم وأ. . ندع تانج

 ! رارقتسا تانج : ىنعملاو حدملب صوصخملا يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 , لج يف ةلمجلا : نولخدي . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ندع . ةماقإو
 : واولا . نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف يهو . تان - تعن  ةفص عفر

 | لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمصض ةاه)و لعاف عفر لخت يف لصتم زيمض
 .هب
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 . تانجل ةيئاث ةفص عفر لح يف : ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©

 : تحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت

 «اه»و اهتحت ةنئاك يأ راهنألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجتو راج
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهنألا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 راج : اهيف . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجيو راج : نوءاشي ام اهيف مهل ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . نوءاشيب قلعتم قلعتم رورجمو

 لعف يهو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : نوءاشي . رخؤم أدتبم عفر لحم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 بصن لحم يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا: يزجب كلذك ©

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . يي ءازجلا كلذ لثم ريدقتلا .. ردصملل ةفص

 :يزجي . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . «يرجت» بارعإ برعت : ءيفاكي يأ

 لوعفم : نيقثملا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : نيقتملا هللا ©

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب
 . درفملا

 00170 0 0-3 قس آ 07

 ما 2 ار رس وو افا كعك طين ةكرْامََنرا "<

 *© نوع دكاةَسحلأ

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ةكئالملا مهافوتت نيذلا ©

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو . نيقتملل - تعن  ةفص بصن

 ريمض «مهاو زذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىفوتت

 ميملا تكرحو مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . عابشالل مضلاب

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيبيط ©
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 ٍْ . ناودعو ملظ لك نم نيرهاط ىنعمب . درفملا يف ةكرحاو

 . عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي ©
 * 07.  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . لعاف

 ' راج : مكيلع . فوذحم أدتبمل ربخ وأ ةمضلاب عوفرم اذتبم : مكيلع مالس ©

 ' راخلاو . نينكاسلا ءاقتلالو ةمضلاب تعبشأ روكذلا عمجإةمالع ميملاو رورجمو

 ْ . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو

 ٍ لاعفألا نم هعراضم أل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ةنجلا اولخدا ©
 نا. ةقاف فلألاو لعاف عفو لح يف لصتم ديمسف دارلا ةسمخلا

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 : اما ,ضرعلل ليقو بيبستلل رج فرح ءابلا : نولمعت متنك امي ©

 : ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةيردصم
 ' عمج ةمالع ميملاو «ناك١ مسا عفر لح يف لصتم ريمض ءاتلا . .كرحدل ا عفرلا

 : عراضم لعف يهو «ناك) ربخ بصن لحم يف ةيلعف ةلمج :نولمعت . روكذلا

 ! ةيردصللا «اماو لعاف عفر لخع يف لصتم ريمض واولاو.نونلا توبشب عقورم
 ! اولجنداب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصنم ليوأتب اهدعب امو
 ْ . ال لحم ال ةيردصملا ؛اما ةلص «نولمعت متنك» ةلمجو

 0 قناتنا تراليزت ضر
 ا

 © هيام 0-7 6 22

 ْ عي لع نأ لات ع لعق ماس يصف ل لا تدمش عش
 : ا . نوزفاكلا ءالؤه

35-5 
 ! فرح * نأ . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ : .ةكئالملا مهييتات نأ ©

 دسا#* د



 ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : يأت . بصنو ةيردصم
 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو

 . ةمسفلاب عوفرم لعاف «ةكتالملااو عابشالل مضلاب ميملا تكرحو

 ةلمجو . رظني لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : «اهالتامواو
 ضبقل يأ . بارعالا نم احل لح ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص ؛ةكئالملا مهيتأت»

 . مهحاورأ
 برعت : رمأ لعف : يتأي . كشلل فطع فرح : وأ : كّير رمأ يتأي وأ © .

 فاكلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كبر ؛ةكئالملا يتأت» بارعإ
 . ةمايقلا وأ باذعلا يتأي نأ يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : نيذلا لعف كلذك ©
 مسا : اذ . لعفلا كلذ لثم ريدقتب هل ةفص وأ  قلطملا لوعفملا  ردصملا

 فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعف . باطخلل

 . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع
 نم اوناك : ريدقتلا . ًابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجو راج : مهلبق نم ©

 اوناك» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . اوضم وأ مهلبق

 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «مهلبق نم

 لعف : ملظ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : هللا مهملظ امو ©

 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 .ةمضلاب ميظعتلل عفورم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب ميملا تعبشاو

 . مهريمدتب مهلظ امو يأ
 هّنأل هل لمع ال كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز : واولا : اوناك نكلو ©

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوناك . ففخت
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 نوملظي اوناك يأ . هدعب روكذملا هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : مهسفنأ ©
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 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاؤ . مهسفنأ

 يأ. هلبق ام هيلع لد فوذحم لومعملاو «نورظنياا ثتارنعإ برعت : : نوملظي ©

 .' يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ نوملظي

 * روتي رياز 6م ورتاتك ا جهمن ايست
 : ينبم ضام لعف : باصأ . ةيببس: ءافلا : اولمع ام  تائيس مهياصأف ©

 ١ : تائيس . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمبض «مه»و حتفلا ىلع
 ! لضفلو تائيس ءازج : لعافلا ريدقت ْنأل ركذ دقو . ةمئضلاب عرفرم لعاف
 : ىلع ينبم ضضام لغف : اولمع . ةيردصم : ام . لضانفب هلعاف نع لعفلا

 ١ فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلأ
 : ريدقتلا ٠ ةفاضالاب رج لحم يف ردضم ليوأتب : اهدعب امو «اماو ةقراف

 : نأ زوجيو .. اهل لح ال ةيردصملا ام  ةلص ؛اولمع# لجو مهلابعا تائيس

 لؤصوملا ةلص «اولمعلا ةلمجو ةفاضالاب رج لح يف ًالوصوم يسا «أم» نوكت
 يذلا : ريدقتلا ٠ هب لوعفم هلأل الحم بوصنم يمس دئاعلاو ءاه لحال

 ' لعف : طاحأ يأ : قاح .'ةفطاع واولا : هن اوناك ام مهب قاحو «©
 ١ مسا : ام . قاحب قلعتم رورجمو راج : مهب . حتنفلا ىلع ينبم ضام

 : ضقان شضام لعف : اوناك . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . مشا عقر لحم يف لصتم ريمض واولا .. ةعامجلا واوي هلاضتال مضلا ىلع ينبم
 : ةيلعفلا ةلمجلاو نؤكرهتسيب قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف فلألاو «ناك»
 ْ . بارعالا نم اهل لح ال لوصولا ةلص

 عم ىو

 | فكم دوج يأ هناك بخ سلع لم ةلمجلاو . . لعاق عفر

 ا 0 0 . نوئزهتسي

 تك



 نوبل سيفون لسلك ا
 لَهف مهل نمي كوت ندوه ينودنماضعحلَو كَ هس هي لل د ا آ 3 -

 © نيل عكا ل شلع

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا : واولا : اوكرشأ نيذلا لاقو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم : مسا : نيذلا . حتفلا

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكرشأ

 لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم

 اه

 . ءازهتسالا ليبس ىلع كلذ اولاق يأ  لوقلا لوقم  ةلمجلا : هللا ءاش ول ©

 هنود نم دبعن ال نأ هللا دارأ ول يأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 لحم ال مناج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ءيش نم هنود نم اندبع ام ©
 ىلع ينبم ضام لعف : دنبع .4ا7 ىنعمب اه لمع ال ةيفان : ام . اهل
 : هنود نم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا

 : نم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو اندبعب قلعتم رورجمو راج
 . هب لوعفم هنأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . دئاز رج فرح

 . ةآلا نم ًائيش اندبع امل يأ

 عقب لع يف مضلا لع ينبب لصشم نب ريسغ : نحن : انؤابآ الو نحن «
 : ءابآ . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا ؛«اندبع» يف ريمضلل ديكرت

 لضم ريغ ناو ةمضلا اهعف ةمالعر اهلل ةعوفرم هيا لع ةن ةفوطعم
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 تك | ريل



 . قد نم انديع# ىلع وواب ةفوطعم ءيش نم هنود نم انمرح الو ©

 1 . همرح ام ريغ ائمرح الو يأ . اهبارعإ برعتو: «ءيش

 .نيثالثلو ةئلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مهلبق نم نيذلا لعف كلذك ©

 . نماط لعل هما فرح: له ةيفانئتسا : ء اننا : لسرلا ىلع لهف ©

 روم دغيم : خلا . اه لمعال رصح ةاأ نيبملا غالبلا الإ ©
 1 . 'ةمضلاب اهلثم ةعوفرم غالبلل - تعن قفص : نيبملا . ةمضلاب عوفرم

 ولك بكل ٠/11
 فارم ل 7
 © نيكة بِقَعَد اك تيكا وها ضرلا

 ' فرخ : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانئتسا لا: اذثعب دقلو
 ريمض «اناو . ائب هلاصتال نؤكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ثعب . قيقحت

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم

 ' رورجم هيلا فاضم : . ثعبب قلعتم رورجتو راج : ًالوسر ةمآ لك ف ©

 ا 0 ٌالوسر . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسكو اهل لمع ال ريسفت فرح : نأ : هللا اوديعا نأ ©

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف : اودبعا

 ١ : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم .يف لصتم ريمض واولا
 ' اهل لحم ال ةيريسفت 4هللا اودبعا» ةلمجو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 نوكت نأ زوجنو . هللا اودبعا مل لوقي نأ هانرمأو . ىنعملا . بارعالا نم

 ' رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ْنأاو . ةيردصم ْنأ»
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 ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص هللا اودبعا) ةلمحو . هللا ةدابعي : ريدقتلا . ردقم

 . اهل لحم

 . اهبارعإ برعتو «هللا اودبعا» ىلع واولاب ةفرطعم : توغاطلا اوينتجاو ©

 . ناطيشلا ةدابع اوبنتجا يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : توغاطلا :

 ربخب قلعتم رورجمو راج : مهئم . ةيفانئتسا ءافلا : هللا ىده نم مهنثمف ©

 ظفل هللا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «ىدهاو

 ال لوصرملا ةلص ؛هللا ىده» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا

 . هنيدل هللا مهاده نم : ريدقتلا . الح بوصنم ريمض دئاعلاو اه لح

 ىلع واولاب ةفوطعم : نم مهنمو : ةلالضلا هيلع تقح نم مهئمو ©

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تقح . اهبارعا برعتو اهتليثم

 : ةلالضلا . تقحب قلعتم رورجيو راج : هيلع . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «ةلالضلا هيلع تقح» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف

 بارعا برعت : اوريس . ةفطاع :ءافلا : اورظناف ضرألا يف اوريسف ©

 ةفوطعم : اورظناف . اوريسب قلعتم رورجمو راج :ضرألا يف .«اوذبعا»
 . اهلثم برعتو «اوريس» ىلع ءافلاب

 : فيك . هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نييذكملا ةيقاع ناك فيك ©
 لعف «ناكاو مدقم «ناك) ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسأ

 . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ةبقاع . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نييذكملا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 85 ترق نتحلامول ضي نعمه مهند طوع نإ << سس وكس . اس هدي جا و اد مَ
 لعف : صرحت . مناج طرش فرح : نإ: مهاده ىلع صرحت نإ ©

 ريمض لعافلاو نوكسلا : همزج ةمالعو ْنِإب موزجم طرشلا لعف عراضم
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 | قلغتم رؤرجتو راج : ىده ىلع .دمحم اي يأ .تنأ هريدقت ًابوجو هيف زتتسم
 ريمض «منه)و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسألا رجب ةمالعو صرحشب

 . مهتياده ىلع يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمسلا : لضي نم يدهي ال هللا نإف ©

 | بصن فرح : نإ  ءازجلا  طرشنلا باوجل ةطبار : . مج لحم
 ْ ميظعتلل بوصنم «َنا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ب

 . عفر لحم يف «لضي نم يدبي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو وه . ةيفان : ال . ةحتفلاب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ..4نإ» ربخ

 ! ؟لضي» ةلمجو .  ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «يدبي» بارعإ برعت : لضي

 قل بست لع يف ريدصط دئاشلاو ٠ بارسالا نم ا لش ال لوصوما ةلص

 0 . مهلضي وأ هّلضي نم : 'ريدقتلا . هب لوعفم

 م ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : نيرصان نم مهلامو ©

 ا نيرصان . دئاز رج فرح : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو ناج

 | مهن لح اذإ نيرصان نم مهام يأ . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم ًاظفل رورجم
 ' نم نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالنعو . باذعلا

 ا ٠ درفلا يف ةكرخاو نيون

 كلك 7 00

 عا د نمو انضر يلتإ هع مقا نيل
 206 السنا ع

 : «اوكرشا نيذلا لاقو» ىلع واولاب ةفوطعم : مهئاميأ دهح كلاب اومسقأو ©

 ' بارغإ برعتو « اومسقأ 0و نيثالشلاو ةسمانخلا ةمُيركلا ةيآلا يف ةدراولا

 "لوغفم : دهج . اومسقأب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هللاب . «اوكرشأ»

 ؛ةحتفلاب بوصنم : ًادهج . نودهجي هللاب اومسقا هريدقت ردقم لعفل قلطم

 :نييئاغلا ريمض «مهدو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نايا . فاضم وهو

 اة



 . اهل لمع ال ةيفان : ال . هتوم دعب هييحي يأ : تومي نم هللا ثعبب ال ©

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ثعبي

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةمضلاب ميظعتلل

 هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تومي . هب لوعفم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تومي# ةلمجو . وه هريدقت ازاوج

 يفنلا نع هب باجي هل لمع ال باوج فرح : ىلب : ًاقح هيلع ًادعو ىلب ©
 راج . فوذحم لعفل ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم ادعو باجيإلا هب دصقيو

 دعو يأ «ًادعو» بارعإ برعت ::ًاقح .«ًاقحا ردصم لعفب قلعتم رورجيو

 . ًاقح هيلع ٌقحو يأ ًاقح ًادعو ىتوملا ةداعإب

 هبشم فرح : نكل . ةدئاز وأ فانئتسالل وارلا : سدانلا رثكأ نكلو .٠

 رورجم هيلا فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم «نكل» مسا : رثكا . لعفلاب

 . ةرسكلاب
 . اهل لمع ال ةيفان : ال . «نكلا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوملعي ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي
 لدي هلبق ام نآل ًاراصتخا لوعفملا فذحو نوثعبي مهنأ نوملعي ال يأ لعاف
 . هيلع

 © نيزك بأ رتكرا معاك نتي وكنب
 ّنأب بوصنم عراضم لعف : نيب . ليلعتلل رج فرح : ماللا : مهل نيبيل ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم :

 : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو نيبيب قلعتم رورجمو راج : مهل . وه هريدقت
 يأ «ىلبا هيلع لد اهب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ةمأ لك يف انثعب دقلو : هلوقب قلعتي نأ زوجيو . مهل نيبيل مهديعي وأ مهفعب
 «نأ) ةلص «مط نيبي) ةلمجو . هيف اوفلتخا ام مهل نيبيل هانثعب يأ . ًالوسر

 . نينكاسلا ءاقتلال ةمضلاب «مهلا ميم تكرحو اه لحم ال ةرمضملا ةيردصملا
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 لح يف نوكسلا ىلع ينبنم لوصوم مسا : يذلا : هيف نوفلتخي يذلا ©

 ريمض واولاو.نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفلتخي .,هب لوعفم بصن
 ةلمحلاو . نوفلتخيب قلعتم رورجبو راج : هيف . لعاف عفر لحب يف لصتم

 . ان لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا

 . انارغإ برعتو «نيبيل» ىلع واولاب ةفوطعم : اورفك نيذلا ملعيبلو ©
 : اورفك .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 ب هلا صإلل شل لع يس وفا لح . اه لجم ال لوصوملا ةلص

 ِْ . ةقرافا فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ردضف ليؤأتب : اهربخو اهمسا عم «نأ» نم ةلمجلا : نييذاك اوناك مهنأ ©

 !"مهاو لعفلاب هبشم ٍديكوتو بصن فرح : نأ «ملعي» يلؤعفم دسم ذس
 'ينبم' صقان ضام لعف : اوناك . «نأ» مسا بصن لحم :يف نيبئاغلا ريمض

 ناك" مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 لاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :.نييذاك . ةقراف فلألاو

 لحم يف «نيبذاك اوناك» ةلمجو . درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا نم ضوسع نؤنلاو
 . «نأ) ربخ عفر

 ه8 وينك لو هدأ ا 6
 :ةمضلاب عوفرم أدتبم : لوق . ةفوفكمو ةفاك : انإ: ءيشل انلوق امنإ ©

 قلعتم روزجيو راج : ءىشل . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو

 07 1 د .لوقلاب

 بوصنم هطرشل ضفامخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ : هانذرأ اذإ ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :'اندرأ . مزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب

 يف لصتم ريض ءاغاو لعاق عفو ل يف لصتم ريمسغ انو . انب هلاصتال
 ٍطرشلا باؤجو . ةفاضالاب رج لحم يف .«هاندرأ» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم

 : لوقن نأ: ّآلإ سيلف ءيش دوجو اندرأ اذا : ريدقتلا . قانيسلا هرسفي فوذحم

 . فقوتي ال كلذ بقع ثدحي رهف ثدحأ
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 بوصنم عراضم لعف : لوقت .٠ بصان يردصم فرح : نأ: هل لوقن نأ ©

 (ْنأاو نحن هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب

 ةلص «لوقن» ةلمجو - انلوق  أدتبملا ربخ عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 . لوقنب قلعتم رورجمو راج : هل . بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «نأ»

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوأو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم مات رمأ لعف : نك ©

 . قدحا : نعي تنأ يد وجو هيف ثم يس

 نوكي وهف يأ هريغب ءيدتبنو قباسلا ىنعملا عطقت ةيفانتتسا : : نوكيف ©

 . طوع بح عفو لع يق ةمحلاو ره هريدقت وج هيف رثتسم ريمسغ
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 سيفا مد وبلال مْ ها وعم اههنقو
 © لاا كت ذر

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتسا : واولا : اورجاه نيذلاو ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورجاه .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 يف وأ هللا ةةضرم يف يأ هل لوعفمب قلعتم رورجيو راج : امدعي نم هللا يف ©

 . ةيردصم : ام . اورجاهب قلعتم رورجمو راج : دعب نم . ههجولو هقح

 ام دعب نم يأ . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «اماو . نوكرشملا مهملظ
 . امل لحم ال «ام» ةلص «اوملظ» ةلمجو

 لعف «نلزننا يأ : نئوبن . ديكوتلل ماللا : ةنسح ايندلا يف مهنئوينل ©

 لعافلاو امل لحم ال يتلا ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتتفلا ىلع ينبم عاضم
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 بضت لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ': مسالا رج ةمالعو ءوبنب قلعتم رورجمو راج : ايندلا يف . هب لوعفم

 ةحتفلاب ةبوصنم ردصملل ةفص :: ةنشح . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 ايندلا يف مهئئوبنلا ةلمجلاو . ةنسح ةءابم وأ . ةنسنح ةئوبت مهتثوبنل يأ
 وأ ةتيدلا ةلزنملا وأ ةءابملاب دوصقملاو «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ةنسح

 .:برثي يه ةنسح ةدلب

 . ديكرتللا .ءادعبالا مال ماللا .'ةيفانثتسا : واولا : ريكأ ةرْخآلا رجألو ©

 هرج ةمالعو زورجم هيلإ فاضم : ةرخآلا . ةمضلاب عوقرم ًادتبُم : رجأ

 فرصلا نم عرتمم هنأل نوني لو ةمضلاب يفرم أدعببلا ربخ : ربكأ .. ةرسكلا

 . لعفأ نزو ىلع  نيونتلا -

 نضام لغف : اوئاك . , ناج ريغ طرش فرح : ول: نوملعي اوناك ول ©
 لحم يف لضتم ريمض واولا ..ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضقان
 نونلا اتوبثب عوفرم عراضم لعف : نوبملعي . ةقراف فلألاو «نانك» مسا عفر

 ديس بمن لع يف «توملميا ةاجو لعاف عقر لح يف لصتس ريمسغ وارلاو
 مييديأ يف مهل عمجي هللا نأ اوملع ول : ىنعمب نوملعي اوناك ولو «نانك١

 ا ريدقتلا فوذحم طرشلا باوجو .مهنيد يفاوبغرل ةرخآلاو

 ةلاح يف امأ  نيرجاهملا ىلا ًاعجار ريمضلا ناك اذا - مهريصو مهداهتجا

 يف ءاج امك. مهنيد يف اوبغرل : باوجلا نوكيف رافكلا ىلا ريمضلا عرجر
 . روطسلا هذه

 #2 9 و ضال ا“

 و ع اوربص نيذلا ©
 . حادم امهالكو اوربص نيذلا مه ينعأ وأ اوربص نيذلا مه يأ حدملا ىلع

 هلاصتال مِضلا لع ينبم ضام لعف يهو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اوربص

 زوجيو ٠ ةقراق فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريم ض واولا . ةعامجلا واوب
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 ةيآلا يف ةدراولا «اورجاه نيذلا» نم ًالدب عفر لحم يف «نيذلا» نوكت نأ
 . «مهتتوبنا يف ؟مه» ريمضلا نم ًالدب بصن لحم يف وأ ةقباسلا ةميركلا

 رورجمو راج : بر ىلع . ةيفانثتسا : واولا : نولكوتي مهبر ىلعو ©
 : نولكوتي . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و نولكوتيب قلعتم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف

 يي صد يه م هل رسم ل ما هس هل يي

 ركز[ لمآ َكقدلدَحف لَْليقْملسَبَر 1"
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 0 نس ا ؟:؟نإ

 لعف : لسرأ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : اذلسرا امو ©
 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام
 . ممألا ىلا انلسرأ امو يأ

 رج لحم يف فاكلاو انلسرأب قلعتم رورجبو راج : الاجر الإ كليق نم ©
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًالاجر .امل لمع ال رصح ةادأ : الإ .ةفاضالاب
 . ةكئالم ال ًالاجر يأ

 : يحون . ًالاجرل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : مهيلا يحون ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . يحونب قلعتم رورجمو راج : مهيلإ . نحن هريدقت ابوجو

 : اولأسا . مدقتم طرش باوج يف ةعقاو : ءافلا : ركذلا لهأ اولأساف ©
 : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 بوصنم هب لوعفم : لهأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ركذلا . فاضم وهو ةرهاظلا ةحتفلاب
 . خيراوتلاب نيفراعلاو ءاملعلا وأ . ةيوامسلا بتكلا لهأ اولأساف

 صقان ضام لعف : متنك .مناج طرش فرح : نإ: نوملعت ال متنك نإ ©
 مزج لحم يف طرشلا لعف كرحنم ا عفرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
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 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو "ناك مسا عفر لحم يف لضتم ريمض ءاتلاو . ْنإِب
 . اهل لمع:ل ةيفان : ال «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نوملعت ال

 عفر لحم يف. لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضلم لعف : نوملعت
 : ريدقتلا هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . كلذ نوملعت ال يأ . لعاف

 ٍْ . ركذلا لهأ اولأساف كلذ نوملعت ال متنك نإ

 رك دا ا 2 رس را أ
 4 نوف مهو

 عم ءانثتسالا مكح تحت ًالخاد انلسرأ اب قلعتم زورجبو راج: تانيبلاي ©

 يأ . ًالاجرل ةفصب قلعتم وأ . تائيبلاب ًالاجر ًالإانلسرأ امو يأ : ًالاجر

 تانيبلاب انلئسرأ هريدقت رمضمب قلعتي نأ زوجيو . تانيبلاب نيسبلتم ًالاجر
 قلعتي نأ زوجيو . تانيبلاب باوجلاف ؟ اولسرأ مب : لئاس ريدقت ىلع

 ٠ تاحضاولا تايآلا : ىنعمب .تانيبلاو .تانيبلاب مهيلا يحوي يأ .يحويب

 اهلثم ةرورجي ؟تانيبلا» ىلع اولاب ةفوطعم : ركذلا كيلإ انلزنأو ريزلاو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق : لزنأ . ةفطاع : واولا .بتكلا : اهانعمو

 رورجمو راج : كيلإ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال

 :.نارقلا يأ : ركذلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ركذلا . انلزنأب قلعتم

 رج لحم يف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِ

 ال ةرفيضملا نأ ةلص «نيبت» ةلمجو . انلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب
 00 ْ . اه لحم

 ٍلوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : مهيلا لّزن ام ©
 ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزن . هب

 «لزن» ةلمجو لزنب قلعتم رورجمو راج : مهيلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم
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 ضفئارفلا نم مهيلا لزنام : ىنعمب بارعالا نم اه لع ال لوصوملا ةلص

 . اهريغو

 اولمأتيف تاهيبنتلل مهئاغصا ةدارا ىلع وأ ليلعتلل واولا : نوركفتي مهلعلو ©

 لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانثتسا وأ

 واولاو نونلا توبشب عفورم عراضم لعف : نوركفتي . «لعل» مسا بصن
 ربخ عفر لحم يف «نوركفتي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 .«لعل»

 1 اضل ضاَقِيَْي يأن ايل اورَكُم و 7 عمأ

 - وة

 © نورشلال ثيحُر يعم كرم

 - هينييزت - ةدئاز : ءافلا . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : ةزمه ا : نيذلا نمأفأ ©

 حتتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمأ

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : تاثيسلا اوركم ©

 هب لوعفم : تائيسلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم
 . هللا لوسرل تائيسلا تاركملا اوربد

 : فسخي . بصان يردصم فرح : ْنأ : ضرالا مهب هللا فسخي نأ ©
 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف
 هب لوعفم : ضرألا . رورجمو راج : مهب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نألو . ةحتفلاب بوصنم
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ) ةلص «اهدعب امو فسخي» ةلمجو «نأ” لعفلل

 . فسخيب قلعتم (مهب ءاو اهلفاس اهيلاع بلقي : ىنعمب
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 ىلع ةفوطعبم : يتأي . رييختلل فطع فرح : وأ: باذعلا مهيتأي وأ ©

 لحم يف نوكسلا ىلع نيبئاغلا ريمض (مهاو . اهبارعإ برعتو «هّللا فسخملا

 . مهيتأي وأ ': ىتعمب .. عابشالل مضلاب هرخآ كرحو مدقم هب لوعفم بصن
 ' . ةتغب باذعلا

 ىلع ينبم:مسأ : ثيح . رج فرح : نم : نورعبشي ال ثيح نم ©
 عراضم .لعف : نورعشي . اهل لمع ال :ةيفان : ال .. نمب رج لحم يف مضلا

 ال٠ ةلمجو , لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 00 .  ثيح دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «نورعشي

 5 رج 11 يزول

 فيي ىلع ةقوطعم : دأب . 0

 دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . اهنارعإ برعتو ؟هللا

 مبصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مهاو ١. هتناحيس هللا لع

 ا . هب لوعفم

 .٠ مهزافسأ يف مهذخأي وأ : ريدقتلا لاخب قلعتم رورجمو راج : مهبلقت ف ©

 نييئاغلا ريمض «مهلو مهايند بابسا يف نيبلقنم وأ .' مهرافسأ يف نيبلقتم يأ

 ٍ ها . . ةفاضالاب رج لحم يف

 دنع سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانتتسا : ءافلا : نيزجعمب مه امف ©

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ميت ينب دنع اه لمع الو نيزاجحلا

 .٠ دئاز. رج فرح : ءابلا ٠ ًادتبم وأ «سيلا مسا عفر لحم يف نوكسلا

 الح عوفرم وأ "ام» ربخ هنأ ىلع ًالحع بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيزجعم
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا اظفل مسالا رجج ةمالعوإ «مه» ربخ هنأ ىلع

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
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 © 1يكذو لمت وقو لع فللبا 0
 ةدراولا 0 وألا بارعإ برعت : فوخت ىلع مهذخاي وأ«

 هنم نوفوختم مهو مهمهدي وأ : ىنعمب نيفوختم يأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف
 . باذعلا نم لجوو فوخ ىلع وأ . لعفي مل هنكلو

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنا . ةيفانتسا : ءافلا : مكبر ْنِإف ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : بر

 . روكا نج ةيالع ميلا + ةفاضالاب رج لع يف مل

 ريخ :فوؤر . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا : ميحر فوءرل ©

 عوفرم ّنإل ٍناث ربخ وأ فوءرل  تعن - ةفص : ميحر ٠ .ةمشلاب عوق م

 . ةمضلاب

 عبس سس درس

 يأمل لأي عن هلك هلت 1/1
 د

 1 و
 فرح : مل . ةيفانثتسا واولا . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةزمه لا : اوري مل وأ ©

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوري'. بلقو مزجو يفن
 لعفلا يدعو ةقراف فلألا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا

 . هرظني هانعم نأل رج فرحب

 مسا :ام . اوريب قلعتم رورجبو راج : ءيش نم هللا قلخ ام ىلإ ©

 لع ينبم ضام لعف : قلخ . ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 «هللا قلخ» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .. حتفلا

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هين نع ٠ هنايب مهبم وهو «أما ةلص

 ًاظفل ةرورجم «ءيشاو ةدئاز «نم» نوكت نأ زوجيو اورظني ملأ ىنعمب «نم»
 . ًالحم ةبوصنم
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 ءىشل ةفص رج لحم يف ةلمجلا : لئامشلاو نيميلا نع هلالظ اوئيفتي »
 مخفي نم ظفل ىلع ةزمه لا لبق واوب بتكو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو

 ءاحلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هلالظ . واو ىلإ اهيلميقةزمهلا لبق :فلآلا
 راج : نيميلا نع .هلالظ بلقتت يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريهض

 ةبلقنم يأ .٠ اهلثم ةرورجم «نيميلا» ىلع واولاب ةفوطعم :'لئامشلاو . رورجمو

 ٠ لابش عمج : لئايشلاو . عمج ىنعمب درفم ظفللاو اهلئامشو اهيا نمع
 0 . ايفتيب قلعتم ؛نيميلا نعاو

 مظلل رورجو راج: ةحنتفلاب بوصنم لالظلا نم لاح : هلل ًادجس ©

 . نيداقنم يأ هلل نيدجاس ىتعمب ًادجسب قلعتم

 لاح ْبصن لحم يف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح وارلا : نورخاد مهو ©

 ينبم!لصفتم عفر ريمض : مه. .عمجلا ىنعم يف هنأل «هلالظ» يف ريمضلا نم
 «مهلا نيخ : نورغاص يأ : نورخاد . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فاصوأ نم روخدلا أل راولاب عمج دقي , ملاس ركذم عمج:هلأل واولاب عوقرم

 أ ٠ درفملا نيونت نم ضوع ثنونلاو . ءالقعلا
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 رورجو راج : هلل . ةيفاعتسلا : واولا : تاومسلا ف ام دجسي هللو ©

 لعفب قلعتم رورجتو راج : تاومسلا يف . لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع

 يف رقتسم وه ام وأ تاومسلا يف رقتسا ةلمجو . رقتسا هريدقت ًابوجو فوذحم

 : هناحبس هل ًاليلذ داقني يأ . ال لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا

 . اهبارغإ برعتو «تاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرآألا ف امو ©

 ناسنالا معي وهو ضرألا ىلع بدي ّنح لك نم يأ: ةكئالملاو ةباد نم ©
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 . ةيناهسجلا ةكرحلا وه بيبدلاو . رورجمو راج : ةباد نم . ةكئالملا كلذكو

 ةمضلا : اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «ام» ىلع واولاب ةفوطعم : ةكتئالملاو

 يف امو تاومسلا يف امل ًانايب نوكي نأ زوجيو : ةباد نم . رورجملاو راجلاو

 يف يسانألا بدي |ى اهيف نوبدي هل ًاقلخ تاومسلا يف َّنأ ىلع ًاعيمج ضرألا
 : ىنعم ىلع مهركذ رركو هدحو ضرألا يف امل ًانايب نوكي نأ زوجيو . ضرألا

 . مهدبعأو قلخلا عوطأ مهنأل نيدجاسلا نيب نم ًاصوصخ ةكتالملاو

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نوربكتسي ال مهو «
 لعف : نوربكتسي . اه لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 . لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو «مه» ربخ عفر لحم يف

 *»  نوُرفلاَم نوقف مصير نواحي 0
 يف لصتم ريمض واولاو نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : مهبر نوفاخي ©

 ريمض (مهاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بر . لعاف عفر لحم

 زوجيو رابكتسالا يفنلا نايب «نوفاخيا ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 نوربكتسي ال يأ نوربكتسي ال يف ريمضلا نم ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ
 . بوصأ لوألا هجولاو . نيفئاخ

 قلعتم رورجبيو راج : قوف نم . رهقلاب مهقوف وهو : ىنعمب : مهقوف نم ©
 «نورهاق مهقوف انإو» هلوقك ًارهاق مهل ًايلاع مهبر نوفاخي يأ «مهبر» نم لاحب
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 برعتو «نوفاخي» ىلع واولاب ةفوطعم : نولعفيو : نورمؤي ام نولعفيو ©
 ..هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهبارعإ
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نورمؤي
 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نورمؤي» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . هب نورمؤي ام ريدقتلا . رورجبو راج دئاعلاو . بارعالا نم

 بت اك1ةالا



 نوع 0 91 يدل وها يق ا و هآ

 0 ةيفانئتسا : راولا : هللا لاقو ©

 لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 ٠ لاقل .

 © عراضم لعف يفو اودبعت ال يأ : اوذختت . ةمزاج ةيهان : ال : اوذختقت ال

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم

 ةقراف فلألاو لعاف . ّْ

 نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعنفم : نيذثا نيهلإ ©
 . ىنثم هلنأل ءايلاب هلثم بوصنم نيملإل ديكوت : نينثا . درفملا

 ليم ع ديسض وه ةفوقكمو ةفاك : نإ: دحاو هّلِإ وه امنإ ©

 . ةينادحولا تيبثتل ديكوت وهو ٠و ةمضلاب هلثم عوفرم هلإل ديكوت :دحاو

 ؛يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم بصن ريمض : اَّيِإ . ةيفانعبسا : ءافلا : ياّيإف ©

 ينوبهرا يأ  يآيإ اوبهرا يأ هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم بصن لع
 'بصن لحم يف «يايإ» اهملكأب ةملكلا نا ليقو هناخبنس ملكتملل فرح ءايلاو

 ملكتلا ىلإ ةيغلا نم مالكلاب هتاحبس لقت ميركلا لوقلا اذه يفو هب لوعشم
 1 . هوبهراف هاياف نم بيهرتلا يف غلبأ وهو

 ل ولا فذح لع ينم رأ لع : نبه  ةواتسا ١ هش انلا : نويهراف ©
 ٠ لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 هيمو يآ سا ايل ل ااستسا ةقوفحلا ءايلا ىلع ةلادب ةرسكلاو ةياقولل

 ْ . ينوفاخف يأ . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
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 دليم 7 هس
 0 أ

 ١1# اع سو موا رس و ترس 0
 9*4 َنوتتوسا رف ابصاو بيزا هلوٍضْرالاَوتَوَمَلاَفامْدلَو 0”
 رورجمو راج : هل . ةفطاع واولا : ضرألاو تاومسلا يف ام هلو ©

 هريدقت ابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف .رخؤم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألاو تاومسلا يف رقتسا» ةلمجو . رقتسا

 . اهلثم برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج :هل . ةفطاع واولا : ًايصاو نيدلا هلو ©

 لمع ةحتفلاب بوصنم لاح :  ًابصاو .. ةمضلاب عوفرم رخؤم أدقبم :نيدلا
 ةقشمو ةفلك اذ . نيدلا هلو يأ : بصولا نم نوكي نأ زوجيو . فرظلا هيف

 . (ئاد ةعاطلا هلو : ىنعمب

 هب لوعفم : ريغ . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمه لا: نوقتت هللا ريغفأ ©

 :ءافلاو هللا ريغ نوقتتا يأ هدعب روكأملا هرسفي رمضم لعفل ةحتفلاب بوصنم

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .  هينيزت  ةدئاز

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو : نوفاخت يأ : نوقعت

 . لعاف عفر لحم يف لصتم

 200 70 عع ام ب

 *© دورت وطارعَتماَدِإَمْص آو وَمَسْيَ ولو 0+
 ىنعمبا مزاج طرش مسا : ام . ةيفانثتسا : واولا : ةمعذ نم مكي امو ©

 لعفب قلعتم رورجمو راج : مكب . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يأ
 قلعتم رورجيو راج: ةمعن نم .مكب لح ءيش يأو ىنعمب فوذحملا طرشلا
 . ام١ نم ةفوذحم لاحب

 باوج هللا نم وه يأ : هدعب امو طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللا نمف ©

 هباوجو ردقملا طرشلا لعف نم ةلمجلاو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش
 نأ زوجيو ميظعتلل رورجو راج : هللا نم. «ام» ربخ عفر لحم يف  ةئازج -
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 مكب اهل يأ ردقم رج فرحب ارورجت ًالوصوم سا رج لح يف ؛ام» نوكت
 :ًارورجيو ًااج 3 مكب . ةلمجلا هبشو ةيفانتتسا «هللا نمف» يف ءانفلاو «ةمسعن نم

 .' لوصوملا ةلص «مكب رقتسا» ةلمجو . رقتسا هريدقت كوذحم لعفب ًاقلعتم

 نم لبقتسي امل فرظ : اذا . فطع فرح : مث : حلا مكّسم اذإ مث ©
 : :مكسم . ةمزاج ريغ طرش ةادأ يهو هباوجب بوصنم هطزرشل ضفاسخ نامزلا

 ,بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : مكقحل يأ
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رضلا ٠ روكذلا عمج ةمالع ميما مدقم هب لوعفم

 . ذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف رضلا مكسم» ةلمجو

 يف ةعقاو ءافلا اهل لحم ال مزاج ريغ طرش بارج ةلمجلا: نوراجت هيلإف ©
 نوعفرت يأ : نورأجت . نورأجتب قلعتم رورجمو راجن : هيلا . طرشلا باوج

 ريم واولاو نرنلا توبثي عوفرم عراضم لعف يهو . نيثيغتسم مكتاوصأ

 0ع ل

 42 نر مير كت فق اذ مك 1لتر 2 4

 لعافو 0 مكنع ّرضلا فشك اذا مث ©

 !لوعفم «رضلا»و هناحبس هللا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسُم ريمض «فشك»

 عمج ةمالع :ميملاو فشكب قلعتم رورجتو راج : مكنع ٠ ةخيتفلاب بوصنم هب

 ش . روكذلا

 ال  ةءاجف فرح  ةيئاجف : :١ نوكرشي مهبري مكنم قيرف اذإ ©

 1 بارعالا نم اه لع ال مئاج ريغ طرد بارج : هدعب ةلمجلاو . ال لمع

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكتم .. ةمضلاب عوفرم أدتبم : قيرف

 متنأ مهو رفاك قيرف اذاف : ىنعمب ضيعبتلل ال نايبلل «نماو «قيرف#

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه2و . نوكرشيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :برب

 ٍريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لحف : نوكرشي . ةفاضالاب رج
 ْ . قيرف ربخ عفر لحم يف : ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 دااثك ل
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 * نوت3 وتموت غلا ءاوفكيِ
 موزجم عراضم لعف : اورفكي . رمألا مال ماللا . اودحجيلف يأ : اورفكيل ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم : مسا : ام . رج فرح ءابلا : مهانيتآ امب ©
 ينبم ضام لعف : ىنآ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص مهانيتآ . ءابلاب رج لحم
 (مهلو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةاناو . اني هلاصتال نوكسلا ىلع

 ةمعن نم وأ معن نم مهانيتآ اب يأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . اورفكيب قلعتم «(بو» مهنع فشكلا |

 . ةيفانحسا : ءافلا : ديعو هيف لوقلا : نوملعت فوسف اوعتمتف ©
 ٠ ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم أل نونلا فلاح ىلع ينيم رمأ لمن :اوعتمت
 . ةيفانئتسا : ءافلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت .  لابقتسا - فيوست فرح فوس
 مكلالض نوملعت فوسف يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا
 . مولعم هّنأل لوعفملا فذحو نيلاض متنك مكنأ نوملعت وأ

 3 2 ف 2 و هو

 ًاعاَسلا داس مقرر ان بيص نوح ل نوع
 9 نوت زنك

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نولعجي . ةيفانئتسا : واولا : امل نولعجيو ©

 مسا ءاماو رج فرح : ماللا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم
 . نولعجيب قلعتم (املاو اهل لحم ال

 ال تادامج اهنأل ًائيش ملعت ال يتلا مهنمل ال يأ : امم ًابيصن نوملعي ال ©
 . «نولعجي» بارعا برعت : نوملعي . ا لمع ال ةيفائ : ال . رعشت
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 . ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : امم . ةحتفلاب بوصنف هب لوعفم :ًابيصن

 : . ؟ًابيصن» نم

 . نوكسلا لع ينبم ضام لغف يهو اهل لحم ال.لوصولا ةلص : مهانقزر ©
 نييئاغلا .ريمنف «مهاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اءاناو . انب هلاصتال

 .. معنلا نم مهانقزر امم يأ . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 , مسا : ةلالجلا ظفل هللا . مسقلل رج فرح : ءاتلا : امع نلأستل هللات ©

 , رورجملاو زاجلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو مسقلا ءاتب ميظعشلل رورجم هب مسقم

 :اهدعب ةلمجلاو مسقلا باوجب ةعقاو ماللا . فوذحملا «مبسقأ» لعفب قلعتم

 ىلع ينبم لوهجملل :ينبم عراضم لعف : نلأست . احل: لحم ال مسقلا باوج

 : هلاصتا نوئلا فذح ىلع هئائب ببسو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح

 ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقفلا ديكوتلا نونب

 , اهنا بارعا برعت : ايع . اهل لح ال نونلاو لعاف؛بئان عفر لحم يف ةليقشلا

 . نولأستب ةقلعتم. يهو

 قولا ريستب كاصنال كسلا لع ينبس يام لمف + نورتفت مكنك .٠
 ! ميملاو «ناك» مسا عقر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم ءانلا .كرحتملا

 يف «نورتفت» ةلمجو «نولعجي» بارعإ برعت : نورتفت . زوكذلا عمج ةمالع

 يأ ٠ ةيقيقح ةهلآ اهنأ نم نورتفت متنك امع : ىنعُمب «ناك» ريخ بصن لحم

 . برقتلل لهأ ابنأ مكمعز يف نوكفأت

 201 ساما 1 2 ل 7 د لس ل

 "وهياكمَلو عب ل رَو ١ نواَعو 0
00 

 .يف لصتم يمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولعجي . ةفطاع

 : تانبلا . نولعجيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . لعاف عفر لحم

 . ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصتم هب لوعفم
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 ءااو فاضم وهو «حبسأ# هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : هتناحيس ©

 وأ هيلا دلولا ةبسن نم هتاذل هيزنت يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . مهورق نم بجعت

 راج : محل . فائعتسا فرح : واولا . ةيفانثتسا ةلمج : نوهتشي ام مهلو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مدقم ربخب قلعتم رورجمو

 بارعإ برعت امل لحم ال لوصوملا ةلص : نوهتشي . رحخؤم ًأدتبم عفر
 ٠ هب لوصشم هنأ ىلع بصن لش يف ريمصف لوصصرلا ىلا دئاصلاو «نولمسما

 نوهتشي يذلا ءيشلا وأ نينبلا نم هنوهتشي ام : ريدقتلا

 70 عسل 1 ش

 ل وهو ادوسم همجولظ 2مل مكر كلم

 لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانئتسا : واولا : ىقنألاب مهدحأ رشب اذإو ©

 ةلمجلاو مزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم
 لعف : رشب . اذا  فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب ةيلعفلا

 ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : دحأ . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 رشبب رورجمو راج : ىثنألاب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا. مسالا رج ةمالعو

 : ّلظ . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ًادوسم ههجو ّلظ ©

 : ههجو ناك  تاومخأ نم حتفلا ىلع ينبم ضام لعف وهو راص ىنعمب

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو ةمضلاب عوفرم «لظا مسا
 ثدحلا ىلع لدي لظ لعفلاو . ةحمفلاب بوصنم «ّلظ» ريخ :ًادوسم
 .نامزلاو

 . لاح بصن لحم يف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : ٠١ ميظك وهو ©

 ري يقوم ع لع ل يلا لع يبس لضم علو يس اع

 . هسفن نم هظيغ كس : ىنعمب ةمضلاب عوفرم (وه»
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 وسيد د ومالَع وصرح ني ربامووس يف اي ا
 ©  َنيُككاَمَءَسالأ 0

 ا مالا ا ايفل نع يري
 , رتتسم ريمض لعاقلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردتملا ةمضلاب عرفرم عوام لعف

 0 . ىراوتيب قلعتم رورجمو راج : موقلا نم . .وه هريدقت ًازاوج هيف

 . رشبملا ءوس لجأ نم وأ هب ربخأ ام ةعانش نم يأ : هب رشب ام ءوس نم ©
 | ىلغ ينبم لوصوم مسا : ام . ىراوتيب قلعتم رورخيو راج : ءوس نم . هب :
 | ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : رشب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ' رورجمو راج : هب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا
 ا ا . اه لحم ال لوصوملا ةلص (هب شبا ةلمحو رشبب قلعتم

 | هيقبتسيأ وأ كسميأ رظنيؤ هسفن ثدحيو يأ : ناوه ىلع هكسمبأ ©

 : هكسميأ .: اه لح ال ماهفتسا فرح : ةزمهلا . وهو لذ ىلع  اهيقبتسيأ

 ” وه .. هريذقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عونفرم عراضم لعف
 : نوه ىلع . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم .ريمض : ءاهلاو

 . كسمي ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج

 برطتو ةذره لع كسي ١ لع أب ةفوطعم : بارتلا يف هسدي مأ©

 ٍ : : ةلصتم .: مأو - اهدئي  هدئي مأ : يأ .اهبارعإ

 وأ نومكحي أم أوسأ ايف ىنعمب بجعتلا ىنعم اهيف : نومكحي ام ءاس الأ ©

 ' حفلا ىلع يتبم ضام لعف : ءاس . هنينتو حاتفتسا فرخ :: الأ :

 زيت بصن لحم يف 1ءيش) ىنعمب ةركن : ام .«سئبا يعي هنأل مذلا ءاشنال

 ' نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم سا «ام) برعت نأ زوجيو ٠ رثتسملا «ءاس» لعافل

 : واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نومكحي . لعاف عفر لح يف
 اهل لحم ال «ام» ةلص «نومكحي» ةلمجو . لعاف عفر لح .يف لصتم ريمض
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 ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بصن لحم يف وأ بوصنم ريمض دئاعلاو

 يف ريمضلا رّكذ دقو . مدقت ام هيلع لدي فوذحم مذلاب صوصخملاو هنومكحي
 , «ام» ىلع هتداعال ؟هسدي»

 اررداوهو خل كك وو وتل سود ٠١ ةريمهدم هدم ب راح داس يقام عا و د3 ل
 © زريكفك

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا : نيذلل ©

 لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 . اهل لال

 عراضم لعف : 'نونمؤي . اه لمع ال ةيفان : ال : ةرخآلاب نونمؤي ال ©:

 راج : ةرخآلاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . نونمؤيب قلعتم رورجمو

 ةهاركو روكذلا دالوألا ىلا ةجاحلا يهو ءوسلا ةفص يأ: ءوسلا لثم ©

 : ءوسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : لثم . ةقافلا ةيشخ مهدأوو ثانالا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . قلطملا لامكلا هناحبس هلو نيملاعلا نع ينغلا وهو يأ : ىلعألا لثملا هللو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : لثملا . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلل

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم لثملل - تعن  ةفص : ىلعألا . ةمضلاب

 . رذعتلل

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع واولا : ميكحلا زيزعلا وهو ©
 ةوها أدتبملل عباتتلاب ناربخ : ميكحلا زيزعلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 هلثم ًاعوفرم زيزعلل ةفص «ميكحلا» نوكي نأ زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم
 . ةمضلاب
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 : لجخاؤي . مزاج ريغ طرش فرح :ول . ةيفانغتسا :راولا : هللا ذخاؤي ولو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 قلعتم رورجبو راج : ملظب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهملظي سانلا ©
 . مهملظ ةبوقعب يأ ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا ريمض «مه»و ذخاؤيب

 ' . ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ةباد نم اهيلع كرت ام ©
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت : اهل لمع ال ةيفان : ام

 : هنألا لاح بصن لحم يف رورجبو راج : اهيلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ' : ةباد . ديكوتلل دئاز رج فرح : نم . اهيلع مدق «ةباذ» نم ةفصب قلعتم

 ! ةباد اهيلع كرت ام ىنعمب يأ هب لوعفم هنأ ىلع المع بوضنم ًاظفل رورجم مسا
 : ضرألا ىلع بدي ام لك يهو . اهيلع بدي كرشم نم ليقؤ . ةملاظ

 . ضرألا هجو ىلع يأ «اهيلعاو ناسنالا هيف لخديو

 ؛فرح : نكل . ةدئاز : وارلا : ىمسم لخأ ىلإ مهرخؤي نكلو ©
 : ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رخؤي . ففخ هنأل هل لمع ال كاردتسا
 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 د تعلن - ةفص ىمسم رخؤيب قلعتم رورجمو راج : لجأ ىلا .هب لوعفم تنصن

 . نم عنم فلألا ىلع رذعتلل ةردقلا ةركلا : رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم لجأل

 أ ردقم دعوم ىلإ ىنعمي : ةركن روصقم يعابر مسا .هلأل هرخآ نيونت اهروهظ
 ' . ةردقم ًارامعأ يأ

 أ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانكسا : ءافلا : مهلجأ ءاج اذإف ©
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 لعف : ءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هبارجب بوصنم هطرشل ضفاخ
 نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم لعاف : لجأ . حتفلا ىلع ينبم ضام

 اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهلجأ ءاجا ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف
 . ل اذإ  فرظلا دعب

 : ال .اهل لحت ال مزاج ريغ طرش باوج :ةلمجلا : ةعاس نورخأتسمي ال ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورخأتسي . اهل لمع ال ةيفان
  نامز فرظ هيف لوعفم : ةعاس . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 وأ لجألا نع يأ هنع نورخأتسي ال يأ . ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم

 . ةعاس رامعألا

 يأ . اهبارعإ برعتو «نورخأتسي ال١ ىلع واولاب ةفيطعم : نومدقتسي الو ©
 . هنومدقتي الو

 طر و رص اس ل ردي 5 مسك ل ساس < -_ و

 1 و و نبدي دهسا : 2و وهو كي هدوعج 11
 هل

 هه تولت وراح رس ف4 واسس وو 4 رسب

 نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولعجي .ةيفانئكتسا واولا : هلل نولعجبو ©
 نولعجيب قلعتم رورجمو راج : هلل . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . يناثلا ؟نولعجيا لوعفمب وا

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوهركي ام ©
 امل لحم ال لوصوملا ةلص يهو «نولعجي» بارعإ برعت : نوهركي .هب
 وهو : هنوهركي : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بصن لحم يف ريمض دئاعلاو
 نمو تانبلا نم مهسفنأل نوهركي ام وأ هتانب ةكئالملا نأ مهئاعداب تانبلا
 . مهلسر تالاسرب نواهتلاو ءاكرش

 : فصت . ةفطاع واولا . ابنك نوعدي يأ : بذكلا مهتنسلا فصتو ©
 ريمض «مه)و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنسلأ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ل ا5الا



 يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بذكلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 ْ : . كلذ عم مهتنسلا فصتو

 . بذكلا نم لدب بصن لحم يف ردصم ليوأتب ةلمججلا : ىنسحلا مهل نأ ©

 : ريخب قلعتم رورجمو راج : مهل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ

 ١ فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ْنأ» 0 «نأ»

 . ةرخآلا يف ىنسحلا ةبوثملا يأ .

 : راضتخالا باب نمو تاغل ةدع اهيف : مرج ال : لا مهل رجال

 / ةمالغو «نسحلا مه َنأ» بارعإ برعت . راثلا مهن نأ ًاقح : ىنعمب يهف

  لغاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب ةلمسجلاو ةرهاظلا ةحدنفلا ةرانلا» يف بصنلا

 | ردلقم رج فرحب رج لحم يف ردصملا نوكي وأ بجو وأ . كلذ ٌقح يأ

 ا . نم ذب ال ىنعمب

 ٠ لمفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ . ةفطاع ولا: نوطرفم مهنأو ©

 : نوكرتم ىنعمب : نوطرفم . «نأ» مسا بصن لحم يف نيئئاغلا ريمض ؛مهاو

 | نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نأ»'ربخ : نويسنم وأ
 اا . راثلا ىلا نومدقم : ىنعمب وأ . درفملا يف نيونتلا

 | ا ل لا 17 ًادَماَاَس 1
 ل

 © يكد 1و

 عيظعتلل رورجم : ةلالجلا ظفل هللا . مسقلل رج فرح : ءاتلا .. هللو يأ : هللات ©

 1 . فوذحملا مسقأ لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو مسقلا ءاتب

 : مسقلا ةلمج : اهدعب امو مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : ممأ ىلإ انلسرأ دقل ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح دق .اهل لحم ال

 : لوعفملا - هلومعم فذحو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال
 : انلسرأب قلعتم «ممأ ىلإ» رورجملاو راجلاو . كلثم السر انلسرأ يأ هب
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 فاكلاو «ممأ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيزف كليق نم ©

 ينبم ضام لعف :نيز . ةفطاع ءافلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . حتفلا ىلع

 لعاف : . نيزب قلعتم رورجمو راج : مهلامعأ ناطيشلا مهل ©
 يالا يمص محل بوصنم هب لوعفم : لامعا . ةمضلاب عوفرم
 ريمض (محلا يف ؛مهاو يصاعملا رفكلا نم مهلايعأ يأ . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا

 ناطيشلا مهل نيزي ناك يتلا ةيضاملا لاحلا ةياكح : مودلا مهتلو وهف ©

 نع ةرابع مويلا لعجبب مهرمآ لو يأ . ايندلا يف مهّيلو وهف وأ اهيف مهلامعا
 عفر ريمض ةوهاو ةيفانئتسا ءافلا .ةيتآلا لاحلل ةياكح اهلعجي وأ ايندلا نامز

 ةمضلاب عوفرم (وه» ربخ : يلو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 . «رمأ ١ فاضملا فذح دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 0 ف كاكا بلا هيلا ذعر

 ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةيفائئتسا : :١ ميلأ باذع مهلو ©

 . مويل - تعن  ةفص : ميلأ .ةسضلب عوقرع روم اب: يالع مدقم

 كدحو هناك ارانب هيجي ع
 هه 1 /

 © تقولو

 ضام لعف : لزنأ . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : اذلزفأ امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 هب لوعفم : باتكلا . لزنأب قلعتم رورجمو راج : الإ باتكلا كيلع ©
 . نآرقلا : باتكلاو . ال لمع ال رصح ةادأ : لإ . ةحتفلاب بوصنم

 عراضم لعف : نيبت . ليلعتلل رج فرح : ماللا : يذلا مهل نيبقل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم

1١19 



 ! رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ؛ْنألو . ثنأ هريدقت ًابوجو هيف

 ' لحم ال ةرمضملا «ْنأ» ةلص «نيبت» ةلمجو لزنأب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب

 نم اهل لحم ال لصوملا ةلص : دعب ةلمجلاو هب لوعشم بصن لح يف نوكسلا
 ْ ش ٍ . بارعالا

 : ضام لغق : اوفلتخا . بتكلاو لسرلاو ديحوتلا رمأ نم يأ : هيف اوفلتخا ©
 | لعاف عقر لم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . اوفلتخاب قلعتم رورجمو راج : هيف . ةقراف فلألاو

 ألا نينا لع لع فعلا يوارب اتنرطمس : ةمحرو ىدهو «

 . رثعتلل «ئدها فلأ ىلع تردقو . ةحتفلاب

 ّْ جرم عراضم لمت : ذونوي . ىديب قلمتم رورجي راج : نوثموي موقل ©
 ١ ةفلط رج لح يف ةلمحلاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 مح سدر ٍ رو 001 و

 ف إو دعب ضر اَيحكَأَم ًاموامسانضلرنادساو 10
 2 لل ورانا تل يره ب

 ًادتبم : ةلالجلا ظل هللا . ةيفانثتسا : واولا : عام عءامسلا نم لزنأ هللاو ©

 ريمبض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ' . ةملضلاب ميظعتلل لل عوفرم

 ' ءام . لزنأب قلعتم رورجبو راج : ءايسلا نم وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 : ةيلعفلا ةلمجلاو . ءامسلا نم ًابذع ءام لزنأ يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 برعتو :(« ءام ءامسلا نم لزنأ ١ ىلع ءافلاب ةفوطعم.:: ضرألا هب ايحأف ©

 .:رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ايحأ» يف لعفلا ءانب ةمالعو اهنارعإ

 لال



 . ايحأب قلعتم ؛هبا رورجملاو
 وهو . هريغل ةفاضالاب الإ هانعم مهفي ال مهبم فرظ : دعب : اهتوم دعب ©

 . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ايحأب قلعتم بوصنم نامز فرظ

 لحم يف لصتم ريمض «اه)و فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : توم

 . ةفاضالاب رج

 فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ةيآل كلذ يف نإ »

 ديلا: ذا 7 لع ف نوكسلا ىلع يتبم ةاشا مسا : . رج

 : مالل لرب نس ورحل اش بلح ترح فك

 مسا : هللا ةردق ىلع ةمالع يأ : ةيآ . ديكوتلل  ةقلحيملا  ءادتبالا 12

 .٠ ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نا»

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . رورجمو راج : نوعمسي موقل ©

 رج لحم يف «نوعمسي) ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 يأ «ةيآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم «موقلا رورجملاو راجللاو . موقل ة
 . ربدتو فاصنا عاس نوعمسي

 مو ترف نبن ميزو فاني ب ار ةرايارخلال ف مكن إو 11

2 2 
 بصن فرح : َّنِإ . ةيفانعسا : واولا : ةربعل ماصنألا يف مكل ْنِإو ©

 ميملاو مدقملا «ْنِإ» ريخب قلعتم رورجيو راج : مكل . لعفلاب هبشم ديكوتو
 : ةربعل ٠ ّنإ» مساب قلعتم رورجمو راج : ماعنألا يف . روكذلا عمج ةمالع
 بوصنم رخؤم (ّنِإ) مسا : ةربع . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا

 . هللا ةمظع ىلع ةلالدل يأ . ةحتفلاب

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكيقسن ©

 بداالال



 أ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ' لاؤسل باوج يهو اهل لحم ال ةيفانثتسا ةلمجلا « روكذلا عمج ةمالبع ميملاو هب

 ٍ : مكيقسن : ليقف ؟ ةربعلا كفيك ليق يأ . ردقم

 ؛ ينافلا «يقسن» لوعفمب وأ يقسنب قلعتم رورجبيو راج : هئوطب يف امم ©
 ْ نأل :. ًاضعب مكيقسن : ريدقتب هلحم تلح ةيضيعبتلا «نم» نأل فوذحملا
 . ١ يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ماعنالا نوطب يف ام ضعب نبللا

 | نم ةفوذحم لاحب قلعتم 4 هنوطب يف » رورجملاو راججلاو نمب رج لحم

 ١ رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةينايب انه « نم » و « نم ١ لوصوملا
 ؛ ًادرفم ماغنألا ىلا ريمضلا عجرو ظفللا بناج ةاعارمل انه ريكذتلا « ةفاضالاب
 . «لاعفأ» ىلع ةدراولا ةدرفملا ءانسألا نم ماعثألا لاق ثيح هيوبيس ركذ امك

 ' ىنعم ضتقم درفم مسا وه وأ معنل ريسكت عمج «ماعئالا» نوكت نأ زوجيو

 . عمجلا

 . ملا ثرفلا نبل ةيلا ءادتال رج فرح : نم : مدو ثرف نيب نم ©
 ١ راسجلاو 8 ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ءاقسإلا ناكم

 : ..هيلع امدقم هلا هلوق نم فوذع لاحب اقلعتم نوكي نأ زوجي رورجلاو

 ؛ نيب نم ًانبل ليقف رورجملاو رامجلا رمخأت ولو . مدو ثررف نيب نم ًانئاك يأ

 عمر ا ك0

 ىلع واولاب ةفوطعم : . ميدقتلاب ريدج  نيمق وهف كلذل ةربعلا

 مرن ةمالعو ةةاضالاب رورج هيلا فاضم «ثرفا هلأل انهلثم ةرورجم «ثرف»

 ١ . ةرسكلا

 ' : ًاغئاس ًاصلاخ . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًانبل : ًاغئاس ًاصلاخ ًانبل«

 - ةحتفلاب هلثم ناتبوصنُمم هل  ناتعن  ناتفص

 ١ رج ةمالغو هلعفب وأ ؛اغئاسا لعافلا مساب قلعتم رورجتو راج : نييراشلل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج أل ءايلا مسالا

 س95 تأ
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 اةزرواركس هنمووزع 2ع ل بمَك 20
 ورس عرس جب لَ

 ل هجم "ل َكِلَذِفَنِ

 قلعتم هدعب امو . ةفطاع واولا : باتعالاو ليخنلا تارمث نمو ©

 هيلا فاضم «ليخنلا#و رورجمو راج : تارمث نم مكيقسنو هريدقت فوذحمب

 يأ . اهلثم ةرورجم ؟ليخنلا» ىلع واولاب ةفوطعم : بانعألاو ةرسكلاب رورجم

 بانعالاو ليخنلا تارمث نم مكيقسنو يأ هب لوعفم ريدقتب وأ .اهريصع نم
 . ردقلا ًاريصعل  تعن  ةفص بصن لح يف ؛نوذخ# ةلمجو . ًايصع
 . اهيلع اهلبق «مكيقسن» ةلالدل («مكيقسنا تفذحو

 .٠ ا. هيما

 ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : ًاركس هنم نوذختت ©
 ررك دقو . نوذختتب قلعتم رورجبو راج : هنم . لعاف عفر ل يف لصتم
 هثك نع فش نابي وهو ةحدشلاب بوصتم هي لوصشقم : ًاركس . ديكوتلل

 رورجملاو راجلا ةلمجلا هبش نوكي نأ زوجيو . نوذختتب قلعتي وأ ءاقسإلا
 فوذحم رخؤملا أدتبملاو مدقم ربخب ًاقلعتم «بانعألاو ليخنلا تارمث نم»

 ءاحلاو . رمثل  ًاتعن  ةفص عفر لحم يف «نوذختت» ةلمج نوكتو . رمث هريدقت
 . ريصعلا ىلإ عجري ؟هنما يف

 ةبوصنم ًاقزرل - ثعن  ةفص (ًانسح١ ةحتنفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاركسا ىلع

 . ةحتفلاب اهلثم

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولقعي موقل ةيآل كلذ يف ْنِإ ©
 . نيتسلاو

 را
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 مولا سو وبل ضعْذخمأ 2 م8 - اند ريع

 © ضر
 يتبم ضضام لعف : ىحوأ . ةيفانثتسا : واولا : لحتلا ىلإ كبر ىحوأو ©

 ., ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 ' قلعتم رورجمو راج : لحنلا ىلا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض دفاكلاو

 ْ ْ . ىحوأب

 ."لوقلا'ىنعم هيف ءاحيإلا نأل هل لمع ال ريسفت فرح : نأ : يذختا نأ ©

 ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : يذختا

 ٠ ىتنعملا ىلع اهثينأتو ةركذم ةملكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ءايلاو
 ٠ ةيردصم ةيريسفتلا «نأ» نوكت نأ زوجيو اهل لحم ال ةيزيسفت «يذختا» ةلمحو

 . نأب يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف زدصم ليوأتب امدعب امو «نأ» :نوكتو

 ' لم ال (ْنأ» ةلص «يذختا» ةلمجو ىحوأب قلعتم رورجمملاو راجلاو . يذفتا
 ' . امل

 :لابجلا .. . ضيعبتلل «نماو يذختاب قلعتم رورجيو راج : ًاتويب لابجلا نم ©

 ؛ ةلالدل يذفختال لوألا هب لوعفملا فذحو 8 ةرسكلا هرج ةمالعو نمي رورجم

 ١ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: ًاتويب . هيلع «نم»

 ْ نايرعتو (لابجلا نم» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطغم : اممو رجشلا نمو ©

 . نمي رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا هام يف هاما و . اهارعا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجللاو

 لح يف لصتم ريمبض واولاو نونلا توبشب عوضرم عراضم لعف : نوشرعي ©

 . ًافوقسم نونبي : ىنعمب يأ . لعاق عفر

 ل اال5



 3 ا ارك ماس
 08 20 امشي مارلي

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : يلك . فطع فرح : مث: يِلُك مث ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةسمخلا لاعفألا نم هعزاضم :

 : تارمثلا . يلكب قلعتم رورجمو راج : يكلساف تارمثلا لك نم ©

 اذاف يأ . ردقم طرش باوج يف ةعقاو : ءافلا . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 . لبس ةعجار تويب ىلا يكلساف يأ : يكلساف . تارمشلا لك نم تلكأ

 ١ . (ىللك» بارعا برعت : ىكلسا

 رورجم هيلإ فاضم : كبر . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاللذ كبر لبس «
 : لولذ عمج : ًاللذ . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلاب

 «يكلسا» يف لعافلا ريمضلا نم وأ لبسلا نم لاح يهو ةدهمم ةللذم ْيأ

 . ةعنتمم ريغ هب ترمأ امل ةداقئم كلذ تناو ىنعمب

 : نوطب نم .'ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بارش اهنوطي نم جرخب ©

 :لسع يأ : بارش .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اهاو رورجو راج
 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 لعاف : هئاولأ . بارشل - تعن  ةفص وهو لعاف مسا : هئاولأ فلتخم © '

 رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو ةمضلاب عوفرم فلتخي ليوأت يأ لعافلا مسال

 . جرخيب قلعتم «اهنوطب نم» رورجملاو راجلاو ةفاضالاب ْ
 راج : هيف . بارشل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : سانلل ءافش هيف ©

 ركن دقو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ءافش . مدقم ربخب قلعتم رؤرجمو

 راج : سانلل . ءافشلا ضعب هيف نأل وأ هيف يذلا ءافشلا ميظعت لاتحال

 فاضملا فذحف سانلا ءاودأل ىنعمب «ءافش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رؤرجيو

 . هيلإ فاضملاب رجلا فرح لصوأو :
 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوركفتي موقل ةيأل كلذ يف نإ © .

 . نيتسلاو

 ل116



 ١" عتام 11111 5
 رمد 7 ش ©

 . يقلل يفرم ايم : ةالجا قل لا ١ ةيفانئتسا : .رارلا : مكقلخ هللاو ©

 وج دف تس ريض لعالو رركذلا عج ةمالع ميو هب لوعقم بعت

 1 . ريخ عفر لحم يف ةلمتللاو وه هريدقت 1

 / لمف : قودي ٠ يخارتلاو ب بيترتلا ىلع لدي فطع فرح : ملا : مكافوتب مث ©

 1 لعافلاو تيرعأ ؛مك» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 1 ٠١ مكلاجآ ءاهتنا دنع مكافوتي يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 مدقم ريخب قلعتم رورجو راج : مكتم . ةيقاتتس :١ واولا : نم مكنمو ©
 . لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ..روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ! نم مكنمو يأ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ,ةلمجلاو رخؤم أدتبم عفر

 ْ 1 . مرهلا يأ رمعلا أدرأل لصيف رمعي

 ' رورجمو راج «لذرأ ىلا» و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا :بئانو
 1 . ةرسكلاب رورحجم هيلإ فاضم :: رمعلا . دريب قلعتم

 . بصنو ةيردصم فرح : يك . 'ديكرتلل رج فرح ماللا : ملعي ال يكل ©
 | يمت ةمالعو يكب بوصنم اضم لعف : ملعي . اف لمع ال ةيفان :

 ْ' هو .. ةيردصملا يكو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 1 يب نلمتس رورجللا راسل مالي رج لع ف ردصعم ليوأت : اهدعب
 . اهل لحم ال «يكا ةلص ؛ملعي ال١ ةلمجو

 لأ قلعت ةيفرظلا لع ةحتفلاب بوصنم نامز فرط : دنعب : ًائيش ملع دعب ©
 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم:: ملع ؛ فاضم وهو ملعي

 دالك



 ءايشألا ملع دعب : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش . ةرسكلا

 . اهنم ًائيش
 مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ريدق ميلع هللا نإ ©

 ناعوفرم عباتتلابو (ْنإ» اربخ : ريدق ميلع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ"
 . ةمضلاب

 دار اوْضْفَيِل 2 ل
00 

 كا . ةفطام : وارلا: قزرلا ف ضعب ىلع مكضعب لّضف هللاو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : لضف . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل

 هب لوعفم : ضعب . وه هريدقت ًانوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم

 لحم يف ةلمجلاو لضفب ناقلعتم ناراج : قزرلا يف ضعب ىلع . روكذلا عمج
 . بصن عفر

 دنع «سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانئتسا.: ءافل ٠١ اولّضف نيذلا امف ©

 يلا ل يب هلي صرم سا : يذلا ٠ ميش يب دنع امل لمع الو نيزاجحلا

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اولضف : أدتبم وأ ؛ام» مسا عفر لحم يف

 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اولضف» مو . ةقراف فلألاو

 بوصنم ًاظفل رورجم مسا : يدار . دئاز رج فرح : ءابل :١٠ مهقزر يدارب ©
 ءايلا مسالا رج ةمالعو ًالحت عوفرم «نيذلا» ربخ وأ «اما ريخ هنأ ىلع ًالح

 رورجم هيلإ فاضم : قزر . ةفاضالل نوئلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل

 نيذلا اف : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهق و ةرسكلاب

 . قزرلا مهكيلام يطعمب قزرلا يف اولضف

 لوصوم مسا : ام ؛ يدارب قلعتم رورجمو راج : مهئاميأ تكلم ام ىلع ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكلم . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لالالالا



 و .'ةمضلاب عوفرنم .لعاف : ناهيا . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 | ةلص ': «ةهناييأ تكلم» ةلمجو . هيلإ فاضم رج لح يف نيبئاغلا ريمض (مهاا

 ااهدعُ اموانام١ نوكتف ةيردصم 4أم» نوكت نأ زوجيو . اه لال لوصوملا

 موسقملا قزرلا مهكيلامت ئطعمب : ىنعمب . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 0 ظ . مه

 ' !ىلع'ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيفانئتسا : ءافلا:: ءاوس هيف مهف ©

 :ريخ' :ءاوش . ءاوسب قلعتم رورجمو.راج : هيف . أدنتبم عفر لحم يف نوكسلا
 ش . كولمملاو كلاملا يأ . . . هللا لايع امهالك ىنعمب . ةمضلاب عوفرم «مها

 أ هيئييزت -.ةدئاز : ءافلا .. ماهفعس ١ ظفلب خيبرت ةزمه : ةزمملا : هللا ةمعنيف ذيفأ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . رورجمو راج : ةمعنب

 لحم يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودححي ©

 . نودحجيب قلعتم «ةمعنب» و لعاف .عفر

 مكي لح ذكيا كلب 7<
 00 5 مسد و و مرر اخ ماتا هجر 72 27

 ٠ نمو لوصول طبل تبيني ا
 8 ني -

 : لعج . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةفطاع واولا : لعج للاو ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم زيمض لعاشفلاو حتفلا ىلع:ينبم ضام لعف
 000 . أدتبملا ربخ عفر لخع يف «لعج» ةلمجو

 لعجمب قلعتم رورجيو راج : مكل لعجو ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل ©

 لحم يف لصتم ريمض :فاكلا . رورجتو راج : مكسفنأ نم . عمجلل ميملاو

 . ابوصنم هب لوعفم : ًاجاوزأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 «مكسفنأ نم» نوكي نأ زوجيو . ةفطاع واولاو تبرعأ مكل لعجو .ةحتفلاب
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 . «ًاجاوزأ» نم ًالاح بصن لحم يف

 برعت : مكجاوزأ . نهنم وأ ضيعبتلل نم : ةدفحو نيني مكجاوزأ نم ©
 عمجب قحلم هلنأل ءايلاب بوصنم هب لوعقم : نينب . «مكسفنأ نم» بارعإ
 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نينب» ىلع واولاب ةفوطعم : ةدفحو . ملاسلا ركذملا

 . ةحتفلا اهبصن

 ىلع ينبم ضام لعف : مكقزر . ةفطاع : وارلا : تابيطلا نم مكقزرو ©

 يف لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 رورجمو راج : تابيطلا نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 تابيط امو ةئجلا يف تابيطلا لك نأل ةيضيعبت انه «نم» و . قزرب قلعتم
 لدت «نم» نأل يناثلا «مكقزر» لوعفم فذحو . اهنم جذومنأ لإ ايندلا

 . تابيطلا ضعب مكقزرو : ىنعمب .هيلع

 ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه : ةزمملا : نوئمؤي لطابلابفأ ©

 عراضم لعف «نونمؤي» و نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : لطابلاب - ةينييزت -
 نونمؤيأ يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم :ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . مانصألاب

 : هللا .رورجيو راج : ةمعنب .ةفطاع : واولا : نورقكي مه هللا ةمعنئبو ©

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم

 ةلمجو «نونمؤي) بارعإ برعت : نورفكي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 يأ نورفكي هللا ةمعنب مهو : ىنعمب ؛مها ربخ عفر لحم يف نورفكي#
 . نورفكيب قلعتم «ةمعنبا و . ناثوألا ىلع ةمعن مهقافناب

 0 2 ا ل -

 ومسلا ساكن م كمال امها دونم نودبيو 7١
 و سرس تب د

 82 نوعيطتشمالو ايت ضال

 عراضم لعف : نودبعي . ةفطاع : واولا : هللا نود نم نودبعيو ©
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 : كود نم . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 :لوضوملا نم لاح بصن لحم يف وأ . نودبعيب قلعتم زورجمو راج
 روربجم هيلإ فاضم :: هللا . هيلع تمدق هنم ةفوذحم ةفضب قلعتم هنأل (ام»

 ا ! 0 . ةسكلاب

 :لحت يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ًاقزر مهل كلمي الام ©
 ,عوفرم عراضم لعف : كلمي : اه لمع ال ةيفان : ال .:هب لوعفم ٍبصُن

 , «مهلاو رجن فرح ماللا . وه ةريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمبغلاب

 .امو.ةلمجلاو كلميب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 :بوصنم هب .لوعفم : اقزر .' بارعالا نم اط لحم ال لوضوملا ةلص : اهدعب
 ش 1 . ةحتفلاب

 وأ زطملاك ءامسلا نم مهيلا هلسري ًاقزر : ىنعمب : ضرألاو تاومسلا نم ©

 :ةلضب قلعتم رورجمو :راج «تاومسلا نماو . تابنلاك ضرألا نم محل هجرخي

 : ضرألاو .ًارطم تاومسلا نم قزري ال ىنعمب . .ًاردصنم برعأ نإ قزرلل
 .ًاتابنأ ضرألا نم قزري الأ يأ اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 :يأ ًاقوزرم ناك نإ قزرلل ةفص بصن لحم يف ةلمجلا هبش نوكي نأ زوجيو
 1 . قزري امل مسا

 قي وأ سلب فسم از ةوكت ذأ ألا : ذاعشن بو: ًاثيش ©

 !بوصنم هب لوعفم وهو [يتي ماعطا وأ هلوقل ًائيش اونقزري نأ . نوكلمي
 :قوزرملا ىنعمب ةملكلا لعجي ةيناثلا ةغللاو . . نييفزكلا لوق اذهو ةحتفلاب
 زوجي مل نم كانهو . ًاليلق ًاقزر ىنعمب هنم ًالدب ؛ائيسش» نوكتف نيرصبلا دنع

 .ال» ةلمجل ًاديكأت نوكت نأ لمتجيو . ًاردصم سيلو مشا هلأل قزرب هبصن

 ش١ . كلملا نم ًائيش ِكلمي ال يأ ؛كلمي

 : نوعيطتسي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع زاولا : نوعيطتسي الو ©

 : ىنعمب غمجلا ىنعمب اهنأل «ام) ىلع دوعت واولاو «نودبغيا بارعا برعت

 . هولواح ول كلذ نوعيطتسي الو
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 ,2,و2غ
 تا

 © نهانا يدها نإ كلاي أوال
 : اوبرضت . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل ءافلا : لاثمألا هلل اويرضت الف ©

 يف لصتم ريمض واولا ل لا قس هيزج ةمالصي الب موزج عياض لعف
 :لاثمألا . اوبرضتب قلعتم رورحو راج : هلل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
0 5 

 : ةلالحلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ملعي هللا نإ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي ٠ يشل ميظععلل بوصم إل مسا

 ريخ عفو ل يف ؟ملعيا ةلمجو ره هريدقت ًالوج هيف رتتسم ومسف لعاشلا
 . نومعزتام داسف ملعي هللا نإ . هب اهنوكرشت ًالاثمأ هلل هلل اولعجت الف يأ «نإ»

 . نوملعت ام هنك وأ
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 عراضم لعف : نوملعت . اه لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 يف «نوملعت ال» ةلمجو . ههنك نوملعت ال يأ كلذ نوملعت ال متن هنأو : ريدقتب

 «معنأل ربخ عفر لح

 دف ارنا لك عكسي
 لس 1011 2 قانونا ري 2 5و 0 رس ل2

09 007 8 

 2 م

 : ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : برض : اديع الثم هللا برض ©
 ًالثم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نيبو فصو
 هب لوعفم : ًادبع . ًافصو مكل هللا نيب : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 اما



 ًابوضنم نوكي نأ زوجيو ًادبع لعج ريدقتب رمضم لماعلاو ةحتفلاب بوصنم
 . ًالثم هلعج ىنعمب ًالثم ًادبع برض يأ برضب

 .. ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًادبعل  تعن - ةفص : ءيش ىلع ردقي ال ًاكولمم ©

 بسكلا نع ًازجاع : ىنعمب ًادبعل ةيناث ةفص بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ردقي . ا لمع ال ةيفان : ال . فرصتلاو

 ' قلعتم رورجيو راج : ءيش ىلع . وه هريدقت ًااوج هيف رتتْشم ريمض لعافلاو

 . ردقيب

 لع ينبم لوضوم مسا : نم . ةيفانعتسا وأ ةفطاع : ؤاؤلا : هائقزر نمو ©

 وأ هانقزر ًالجر وأ ًارحو : ريدقتب ًادبع ىلع فوطعم بضن لحم يف نوكسلا

 لعف :: قزر ١ ربخ عفر لحم يف ؛قفني وهف» ةلمجو ًأدتبم عفر لحم يف نوكي
 ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ا |. هب لوعفم بص

 دس ردصم «ًاقزر) نم لاح بصن لحم ين رورجيو راج : ًائسح ًاقؤر انم ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم اقزرل - تعن  ةفص : انسحب: . هب لوعفملا دسم

 يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانعسا :ءافلا : قفذي وهف ©

 7 ف بخ عفو لع يف يمل يقيل بارعا برعت : قف .ًادنبس عفو لح

 + ةختفلاب بوصنم لاح : ارم . رورجتو راج : هنم : ًارهجو ًارس هنم ©

 : ًارهظمو ًارس يأ . اهبارعإ برعتو «ًرس» ىلع واولاب ةفوطعم : ًارهجو
 ردصملا ىلع: وأ ةرهاجم وأ راهجو رس يتقو يأ ةيفرظلا ىلع امههبصن زوجيو

 00 . ةرهاجم. وأ راهج قافناو رسأ قافنا قفثي ىنعمب

 جوفرم عراضم لعف : نووتسي . اهل لحم ال ماهفتسا فرج : نووتسي له ©

 رارحألا يوتسي ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ' . ديبعلاو

 رورو راج : هلل . ةمضلاب عيفرم ادتبم : دمحلا : مهرثكأ لب هلل دمحلا ©
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 ةلمج لبق هدورول فانئتسا وا ءادتبا فرح : لب . أدتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : رثكأ . هل لح ال

 . ةفاضالاب

 . اه لمع ال ةيفان : ال . أادعبملا ربخ عفر لح يف : ةلمجلا : نوملعي ال ©

 . ًاراصتخا لوعفملا فذحو «نووتسي» بارعإ برعت : نوملعي

 هلا كروس اعدت كسب مدح نحكم هاير ١ ١

 و 1 2 و أمال هيه

 4 مك

 يف هأدبع ًالثم هللا برض# ىلع واولاب ةفوطعم : نيلجر الاثم هللا برضو ©
 نونلاو ىنثم هنأل ءايلا «نيلجر» بصن ةمالعو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةيآلا
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 لحم يف لصتم ريمض ءام لاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دحأ : مكيأ امهدحأ ©

 فئألاو اه لح ال دابع فرح وأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج
 ىلع هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم ربخ : مكبأ . بئاغلا ةينثت ىلع لاد فرح

 . لعفأ نزو

 ل يف وأ «امهدحأ» نم لاح بصن لحن يف : ةلمجلا : ءيشد ىلع ردقي ال ©

 عراضم لعف : ردقي . احل لمع ال ةيفان : ال : مكبأل  تعن ةفص عفر

 : ءيش ىلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضفلاب عوفرم
 . ردقيب قلعتم رورجمو راج

 ريمض : وه . ةيلاح نوكت نأ زوجيو ةفطاع واولا : هالوم ىلع لك وهو ©
 عرفرم ةوه» ربخ : لك . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر
 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو .لكب قلعتم رورجمو راج : هالوم ىلع . ةمضلاب
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 وهو أ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رذعشللا ' فلألا ىلع ةردشملا

 . هلوعي نم يأ هرمأ يلو ةلاع

 فرط بمن لع ف ع ع ين اس طيش نيأ : ههجوي امثيأ ©

 اهعوقول ةفاضالاب رج :لحم يف ةلمجلا : . ةدئاز «ام١ و هباوجب قلعتم

 نوكس همزج ةمالعو نيأب موزج ياضم لعف : هجوي «نيأ» فرظلا دعب

 يف لصتم ريغ ءافلو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمضف لعافلاو هرمخآ

 . هلسري ةهج يأ ىلا يأ . هب لوعفم بصن لحم

 . ان لح إلف ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ريخب تأي ال ©

 طرشلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : تأي .اهل لمعال ةيفان : ال

 وه هيد ًناوج زتسم ريض لعافاو هرخآ فذح هج ةمالعي هز

 1 . يتأيب قلعتم رورجمو راج :

 عياضم لعف : يوتسي . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : له : يوتسي له ©

 ةريدقت ًناوج هيف رتسم ريمض لعافلاو لققلل ءايلا لع ةردقما ةمضلاب عوفرم

 . وه

 لع يف حتنلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريم : ره : لدعلاب رمآي نمو وه ©
 مسا: نم. فطع فرح واولا «يوتسي» يف رمبضملا لعافلل ديكوت عفر
 يف رمضملا لعافلا ىلع فوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 قلعتم رورجتو راج : لدعلاب . .اردقيا  بارعا برعت : هرمأي . «يوتسيلا
 رمأي يأ لوعفملا فذحو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لذعلاب ْرمأي» ةلمجو رمأيب
 ْ . سانلا

 عفر ريمض : وه . ةيلاح وأ ةفطاع واولا : ميقتسم طارص ىلع. وهو ©

 زورجتو' راج : ظارص ىلع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 يأ . اهلثم .ةرورجم طارصل - تعن  ةفص ::ميقتسم . ارها ربخب قلعتم

 0 . .ةحلاص ةريس ىلع هسفن يف وهو
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 ري الإ ةعاَسلا زك :أمو ضرحلاو ومساعد

 © ريك 1

 دورجمو راج : هلل ةيفانثتسا : : داولا : ضرألاو تاومسلا بيغ هللو ©

 ةتاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضيألاو ٠ ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 . ةرسكلاب اهلثم ةرؤرحم

 أدتبم : رمأ . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : ةعاسلا رمآ امو ©
 .ةعاسلا مايق رمأ امو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ةعاسلا .ةمضلاب عرفرم

 أدتبمللا ريخب قلعتم رورجمو راج : حملك . رصح ةادأ : رصصيلا حملك الإ ©

 . نيعلا عجرك يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : رصبلا . هيبشتلل فاكلاو 1

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ماهبالل فطع فرح : وأ: برقأ وه وأ ©

 يأ . لعفلا نزوبو ليضفتلا «لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل نوني

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ »

 . ةرهاظلا ةد عدلي ايطمسلا بوصنم «نِإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 . ةرسكلاب رورحب هيلإ فاضم : ءيش . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع

 . ةمضلاب عوفرم هّنإ) ربخ : ريدق

 0011 اك 1 مآ ساو 20

 عملك تنوع ال جن 0
 رورو 7 260 دوك

 2 َنوُركْفَت لعد اور

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتتسا : واولا : مكجرخأ او«
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 يلا هب لوعشم بصت لحم يف لصتم ريم فاكلاو 1 0

 : . ل عب لش ف مشل دوكللا عج الع

 دم ضل لع لم دس ةرسكلاب رورحي

 ْ 00 . روكذلا
 ريغ :ًالافطأ مكجرخخأ يأ لاح بصن لحم يف ةلمجلا : اثئدش نوملعت ال ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ا لمع ال ةيفان : 07 ًائيش نيملاع

 بوصنم هب لوعفم : ًاعيش . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمصض واولاو نونلا

 . ةحتفلاب

 ع «جرخأا بارعا برعتو ؛مكجرخأ» ىلع والاب ةفرطعم : مكل لعجو ©

 . روكذلا عمج ةمالع عيملاو لعجب قلعتم رورجيو راج

 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عمسلا ؛ ةدئفألاو راصيألاو عمسلا ©

 ةحتفلاب اهلثم ناتيوصنم «عمسلا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : راصبألاو

 ١ . مكب طي ام ب ةوكردت تالا مكل اهلمج يأ

 لع نوركشت . روكذلا عج ةمالص ميلا لملا مسا بصن لع

 . يف لصتم زيمض واولاو . نونلا توبثب عرفرم عراضم لعبف يهو «لعلا ربخ
 . معنلا هذه يا ًاراصتخا لوعفملا فذحف . لعاف عفر لح

 . ماك ينامون را
 # 1 بَ 0

 .بنلاقو مزجو.يفن فرح : م . ماهفتسا ظفلب ريرقت. ةزمه : ةزمهلا : اورب ملآ ©

 ساكما 



 ريمض واولاو . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوري
 ملأ ىنعم ىلع ىلإب لعفلا يدعو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . اورظني

 . اوريب قلعتم رورجيو راج : ءامسلا وج يف تارخسم ريطلا ىلإ »

 : تاللذم يأ تارخسم . رايطألاو رويطلا ة ةرشكلا عمجو رئاط عمج : ريطلاو

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم لاح

 نع دعابتملا ءاوحلا يف يأ تارخسمب قلعتم رورجتو راج : وج يف

 فيك اهيلإ اورظني ملا يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ءامسلا . ضرألا

 عراضم لعف : كسمي . امل لمع ال ةيفان : ام: هللا الإ نهكسمي ام «
 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ثانإلا ريمض «نه» و ةمضلاب عوفرم
 لعاف : هللا . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : وجلا يف نهظفحي ام يأهب
 . هتردقب يأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوئمؤي موقل تايآل كلذ يف ْنِإ ©

 عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا «تايآ' بصن ةمالعو نيتسلاو

 . ملاسلا ثنؤملا

 وو رمل وو م جو تكس 05و 1 شم كساد قسأَو دل و 72 0 تجسس خو 38 000 - و

 را 2 2 سال سرس و 0 :
 20100 دوت ماو موو محي نعطمو اهروهزيشسم

 *© نيج ابو مك مرا ومى 201
 : لعج . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةفطاع واولا : لعج هللاو ©

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ربخ عفر لح يف ةلمجلاو

 “7م١4 -



 ؛ انكم ) نم لاحب قلعتم رورجبو راج : ًانكس مكتويب نم مكل ©

 7 روكذلا :عمج ةمالع ميملاو هيلع .تمدقو هنم ةفوذحم ةفصب قلعتم ةنأل

 نيمَض فاكلاو يناثلا هلوعفمب وأ لعجب قلعتم رورجبو زاج : مكتويب نم
 ب لوم ! اكس . روكلا عب ةالع ياو ةفاضإلاب وج لع ف لصصم
 : : . ةحتفلاب بوصنم

 لق ام لع دال ةفرطم: انوي ماعنأل ا ساما

 لف يو .ةويبل تن ةفص بصن لع يف : ةلمجلا: اهنوفختست ©

 «امل و لعاف عقر لع يف لصتم ريحض دارلاو + وتلا توبي عوفرم عياضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 بونصنم نوفختستب قلعتم « ثقو ١ ىنعمب نامز فرظ : مكنعظ موي ©

 ٠ ارورجم هيلإ فاضم : مكتعظ . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع

 عج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريغسغ : فاكلا . ةرسكلاب

 . روكذلا

 همكم موي)' لع واولاب ةفوطعم : اهفاوصأ نمو مكتماقإ مويو ©

 لعفب قلعتم رورجمو راج : فاوصأ نم . ةفطاغ واولا .  اهبارعا برعتو

 رج لك يف لصتم يحض الاف . اهفاوصأ نم نوذختتو هريدقت رمضم

 ْ 0 . ةفاضالاب

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : : ًاثاثأ اهراعشأو اهرابوآو ©

 رمضمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ل اهلثم نابرعتو «اهفاوصأ»

 .٠ ١ ناشرفيو ناسبلي ًاعاتمو ًثاثأ نوذختتو هريدقت

 ,: نيح ىلإ: اهبارعإ برعتو ًاثاثأ» ىلع واولاب ةفوطعم : 'نيح ىلإ ًاعاتمو ©

 01 . ًاعتمت ىنعم ىلع هلعفب وأ ًاعاتمب:قلعتم رورجبو راج

 امم



 0 عج دال ةاليؤاعانرخكهجشاو "
 للك فكرك عي انك الك
 3 900 211111 م

 لابجلا نم مكل لعجو ًالالظ قلخ امم مكل لعج هللاو ©

 : اهلصأ : امم . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مكل لعجو ًانانكأ 1

 نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح «نم)ا
 برعت . ال لحم ال لوصوملا ةلص : قلخ . لعجب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . «لعج» بارعا

 نوني مو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لابرس عمج يهو ًابايث يأ ؛ ليبارس .٠
 . ليعافم نزو ىلع فرصلا نم عرتمم هنأل

 لعف : يقت . ليبارسل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : رحلا مكيقت ©
 ٍلحم يف لصتم ريمض فاكلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . ةحئفلاب بوصنم هب لوعفم : رخلا . ىه هريدقت :

 رجلا مكيقت ليبارس» ىلع واولاب ةفرطعم : مكسأب مكيقتا ليبارسو ©
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف ؛مكسأب» يف فاكلا . اهبارعأ برعتو

 . عمجلل
 حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مكيلع هتمعن متي كلذك ©

 متت مامتإلا كلذ لثم ريدقتب هل ةفص وأ قلطم لوعفم بئان بصن لحم يف 1

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . كلذ لثم ًامامتإ متي وأ
 عوفرم عراضم لعف : متي . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب

 هب لوعفم : هتمعن . وه هريدقت ًازاوج هيض رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
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 راج : معيلع ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم
 0 . عمجلا ةمالع ميملاو مديب قلعتم رورجمو

 يف لصتم يمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح ::لعل : : نوملست مكلعل ©

 لح يف ةلمجلا : نوملست . روكذلا عمج ةمالع ميملا «لعل» مسا بصن لحم
 لصتم يمض رأولاو نوتلا توب عوضرم عياض لحش يعو «لملا ربخ عي

 : لعاف عفر لحم يف

 ١ نيل كنك كَءةقاَوَودَو ©
 لعق: اولوت . تاج طرش فرح : نإ . ةيفانتسا : ءافلا : اولوت ْنِإف ©

 عم ةنكاس .اهئاقتلإل ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 عقر لح يف لصتم ريمسض داولا ٠ طرشلا لعف هنأل .مزج لحم يف ةعامجلا واو
 . اوضرعأ : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف

 اهدعب امو ةفوفكمو ةفاك : امنإ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : كيلع امنإف ©
 3 مزاج طرش باوج اهنأل مزج لح يف ءافلاب ةنرتقم ْنِإِب ةقوبسم ةيمسا ةلمج

 1 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : كيلع

 البلل - تعن  ةفص : نيبملا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نيبم لا غالبلا ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ١ ةلكافت كواكب وول نووي 8
 يف لضم ريض واو للا تو توبثب عرفرم عراضم لعف: ةمعن نوفرعي ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن . لعاف عفر لحم

 مث .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم :ةلالجلا ظفل : اهتوركذي مث للا ©

 ش . اهلرعإ برعتو «ةمعتلا نوفرعي» ىلع ةفوطعم : اهنوركني .فطع فرخ
 مث هناحبس هتمعن نوفرعي يأ . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «اه»و
 ش ٠ بيغ ةمعنلا يف هعم مهكارشاب اهوركتي

 اة



 و ةمضلاب عوفرم أدتبم : رثكأ . ةيفانتتسا : واولا : نورفاكلا مهرثكأو ©

 ميملا تكرحو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه»

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم ربخ : نورفاكلا . عابشالل مضلاب
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 اوكي ودها | مطاوع ل نُتبَموَو م 54 ا
 هه 9 2 روسي مالو

 وأ . ركذا . هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : موي . ةيفانثتسا واولا : مودو ©

 ثعبت موي ىنعمب - هيف لوعفم  ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم مسا
 رج لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو فاضم وهو .هيفاوعقو ايفاوعقو
 . ةفاضالاب

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ًاديهش ةمأ لك نم ثعبن ©
 «ةمأ» و ثعبنب قلعتم رورجمو راج : لك نم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاديهش . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 . مهيلع ًاديهش

 عراضم لعف : نذؤي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : مث : نذوب ال مث ©

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا : اورفك نيذلل ©

 . نذؤي لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف

 لع ينبم ضام لعف : اورفك . امل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . راذتعالا يف نيرفاكلل نذؤي ال يأ . ةقراف

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا وأ ةفطاع واولا : نوبتعتسي مه الو ©
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 واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجسلل يابس عباشم لملف ا نوضرتسي 07
 . «مها ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو لعاف. بئان عفر لخم يف لصتم ريمض

 9 نوري ال 0 0< فقال باد اوظَن اذ م6

 .نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانثتسا : واولا : نيذلا ىأر اذإو ©

 'لعف : ئأر .. ةمزابج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ
 ؛لوصؤم مسا: نيذلا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 . "ةفاضإلاب رج لحم يف «نيذلا ىأر» ةلمجو . لعاف عفر: لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 0 . «اذإ» دعب اهعوقول

 . واول: ١ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : باذعلا اوملظ ©

 اوملظ يأ افوذحم لومعملاو ةقراف فلألاو لعاف عفر: لح :يف لصتم ريمض
 !باذع أ باذعلا . ال لحم ال لوصوملا ةلص «اوملظ# ةلمجو . مهسفنأ

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مدهج

 :طرش باوج : اهدعب امو طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : مهثع ففخي الف ©

 ينبغ عراضم لعف : ففخي . ال لمع ال ةيفان : ال . اهل لحم ال مزاج ريغ
 وه هريدقت ًااوج هيف رتنسم ريمض لعافلا بئاذو ةمضلاب عوفرم لرهجملل

 . ففخيب قلعتم رورجمو راج . باذعلا يأ

 . .نولهمي مهالو يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نورظني مه الو ©

 ب

 از اكو لوم راو ا ءاَراانِإَو

 © نورك لَوَت 1 0
 ةميركلا ةيآلا يف ثبرعأ :: مهءاكرش اوكرشأ نيذلا ىأر اذإو ©

 مس ا1975 ب



 مزج لحم يف نييئانغلا ريمض : مهناث وأ «مهءاكرش» ِْق «مهالو .ةقباسلا

 . ةفاضالاب

 : اولاق . امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج :اهدعب امو ةلمجلا : اولاق ©

 .اولاقل هب لوعفم بصن لح يف «اولاق» دعب ةلمجلاو «اوكرشأل بارعإ برعت
 وهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم : انبر اي : اهريدقت ةفوذحم ءادأب ىدانم : اذبر ©:

 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةينثملل : ءاملا : انواكرش ءالؤه ©

 لحم يف لصتم ريمض انا و ةمضضلاب عوفرم ريخ 1: ءاكرش . أدتبم عفر لح

 - انؤاكرشل - تعن  ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا.: نييذلا ©

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجاو

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان صضام لعف : كثود نم وعدن انك ©

 بصن لحم يف ةلمجلا : وعدت . «4ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان»و |

 لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ

 هب لوعفم بصن لحم يف ريمض دئاعلاو نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 ريمض فاكلاو رورجمو راج : كنود نم .مهدبعنت يأ .مهوعلدن :ريدقتلا

 . وعدنب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقلا . ةيببس : ءافلا : لوقلا مهبلإ اوقلأف ©

 . ةعاجلا واو عم ةنكاس ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وأ
 راج : مهيلإ . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ميملا تكرحو ىلإب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛ مه ١ و اوقلأب قلعتم رورجتو
 مهوباجأف : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوقلا . عابشالل مضلاب

 . نيلئاق

 اوناك ايف نويذاك مهنأب ءاكرشلا كئلوأ مهيلع درف يأ : نويذاكل مكنإ ©

 هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ . مهءاوهأ نودبعي اوناك لب مهتودبعي |

 تاقؤاطد



 ١ عمج ةمالع ميملاو «نإ) مسا بصن لحم يف لصتم يمض: فاكلا . لعفلاب
 : «نإ) ربخ: : نوبذاك . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادبالا مال ماللا . روكذلا

 . ٠ رفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عيفرم

 اقتناع[ وتل برت نقلو 0 ا
 وأ لا الع ينم يأن لعق : اق ٠ ةيفانئتسا : واولا : هللا ىلإ اوقلأو ©

 , ةعامجلا واو عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا

 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوملاظلا:وأ نورفاكلا ىقلأو يأ

 ؛ راجلاو مهديلاقم اوقلأ يأ . ميظعتلل رورجو راج : هللا ىلا . ةقراف فلألاو

 ْ . اوقلأب قلعتم رورجملاو

 .ةمايقلا موي مهديلاقم اوقلا وأ . مالستسالا ةماينقلا مري يأ : ملسلا نئِمْوِي ©

 : اوقلأب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي . نيملستسم
 :ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم مما اذإ) و . فاضم.وهو

 :  ماسلا ٠ هيلإ فاضم رج لح يف رهو نيرنتلا نوكسو هنوكس « نينكاسلا

 0 و

 ؛ ينأ حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : ّلض . ةيفانعتسا : :١ مهنع َّلضو ©

 0 ا لا مهنع . عاضو ش

 :٠ اوناك . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : ام : اوثاك ام ©

 .لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 ,ةلص «اهربخ عم اوناك# ةلمسلاو . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف

 اا 1 . اال لحم ال لوصوملا

 تي فرم اضم لف ينو هذاك بخ بسن لع يف: ةلمجلا : نورتفي »

 : . هنوقلتخم : يأ : هثورتفي اوئاك ام : ريدقتلا ٠ هب 0
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 ِرااَدَف عفو أ ل سنو افك را 0
 نك تودي او مَ

 . أدتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اودصو اورفك نيذلا ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك
 رع ال لوصوملا ةلص ءاورفك؛ ةلمجو ةقراخ فلألاو لعاف عفر لح يف لصتسم
 . اهبارعإ برعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : اودصو . اه

 . ًاراصتخا هب لوعفملا فذحو اودصب قلعتم رورجبو راج : هللا ليبس نع ©
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا : سانلا اوعنمو : ىنعملا

 ىلع ينبم ضام لعف يهو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةلمجملا : مهائدز ©
 ريمض امهاو و لعاف عفر لح يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاباذع : باذعلا قوفا ًاباذع ©
 وهو ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم ةدايزلا هانعم ناكم فرظ قوف ًاناث ًالوعفم :

 . مهياذع قوف : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باذعلا . فاضم

 لعف : اوناك . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا : نودسفي اوناك امب ©
 ريمض واولا . صقان لعف وهو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 لح يف : ةلمجلا : نودسفي . ةقراف فلألاو «ناك: مسا عفر لحم يف لصتم
 ريمض واولاو . نونلا توبشب عيفرم عراضم لعف وهو ؛ناك» ربخ بصن
 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ما د . لعاف عفر لحم يف لصتم
 نع مهدصب سانلا نيدسفم مهنوكب : ريدقتلا اندزب قلعتم رورجملاو راجلاو
 نم امل لح ال ةيردصملا «ام» ةلص ؛نودسفي اوناك» ةلمجو . هللا ليبس
 . بارعإلا



 0 ل 2و1 2 2 2 7 وسي و
 2 سر 0 قس سرت را صر سر

 متو ىدهوو 2 بصيد 1و
 كك وأ ليو

 ميركل آلا يف تيرصا : مهيلع ًاديهش ةما لك يف ثعبن مويو ©

 'ريملض امهلو و ةًديهش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : .مهسفنأ نم ©

 , فذح ريدقت ىلع ًالاح ًاديهش نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا
 . .مهيلع اديهش مهيبن ةمأ لك يف ثعبن مويو : ريدقتب «ثعبن» لوعفم

 لبقتنملا هْب ديرأ ضام لعف : انتج . ةفطاع : واولا : ًاديهش كب انئجو ©
 , عفر لحم يف لصتم ريمض ءاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ءيجنو ريدقشب
 . ةحتفلاب بوصنم لاح :ًاديهش .انثجسب قلعتم رورجو راج : كب .لعاف

 يف رسكلا ىلع .ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . رج فرح ؛ ىلع: ءالؤه ىلع ©

 نوكت نأ زوجيو كتمأ ىلع يأ . ًاديهشب قلعتم رورجملاو زاجلاو ىلعب. رج لحم
 : . كموق نم كل نيزصاعملا ىلع ةراشالا

 «ًاديهش كب انثج» ىلع واولاب ةفوطعم : ًانايبت باتكلا كيلع انلزنو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ًانايب يأ اهبارعإ برعتو

 ! . ًانايبتب قلعتم رورجو راج : ىرشيو ةمحرو ىدهو ءيش لكل ©

 ,تاواوب ةفوطعم : هدعب ةثالثلا ءاسألاو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ءىش

 «ىرشب»١ ٍفْلأ ىلع ةحتفلا ترذقو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًانايبت» ىلع فطعلا
 ؛ ةحففلا تردقو . ثلؤم يعاير صوقنم مسأ اهمأل ةملكلا نوئت مو رذعتلل

 / يثالث روضقم مسا اهنأل ةملكلا تنون دقو . ًاضيأ رذعتلل «ىده» فلأ ىلع

 1 1 . ةركن

 -اةكا



 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ىرشبب قلعتم رورجيو راج : نيملسملل ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم

ا رمل ا 4
ايرشلا ىذه كرت 1و رمخحأ| د

 قلي او روك 

يارب
 1 8 1 

 0 و
 عوفرم عراضم لعف : رمأي .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ ْنِإ مسا : ةلالجلا
 عفر لحم يف : ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 فذحف لدعلا ةماقاب يأ رمأيب قلعتم رورجمو راج : لدعلاب . ( َّنِإ ) ربخ

 ٠ هيلإ فاضملا هلحم لحو ءابلاب رورجملا فاضملا .

 فطعلا يواوب ناتفرطعم ناتملكلا : ىيرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو ©
 نم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : يذ . اهلثم ناترورجم «لدعلا» ىلع
 ةردقملا ةرسكلاب رورحب هيلإ فاضم : ىبرقلا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسألا
 هيلإ نوجاتحي ام  براقألا  ةبارقلا يذ ءاطعاو يأ . رذعتلل فلألا ىلع
 . ةيردصملا لوعفم فذحف

 رمأي" ىلع واولاب ةفوطعم : يغبلاو ركذملاو ءاشحفلا نع ئهنيو ©

 «يهني» لعفلا عفر ةمالعو . اهبارعإ برعتو 2. . ءاتياو ناسحالاو لدعلاب
 . ملظلا يأ «يغبلا» و . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا

 نوكت نأ زوجيو . مكظعي وهو : ريدقتب لاح بصن لحم يف ةلمجلا : مكظعي ©
 فاكلاو «رمأي»:بارعا برعت عراضم لعف يهو «رمأي» نم ًالدب عفر لحم يف
 . روكذلا عمج ةمالع ميمو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريم

 يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : ّلعل نوركذت مكلعل ©
 « نوركذتت يأ : نوركذت . روكذلا عمج ةمالعع ميملاو «لعلا مسا بصن لحم ْ

 . ديدشتلا لصحف لاذلا يف ةيناثلا تمغدأو ًافيفخت نيءاتلا ىدحا تفذح
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 1 خاف عفو لع يف لصتم ريض والا نولا تربثب عوفرم عياضمم لعف يو
 ا ٠ ؟لعلا ريخ عقر لحب يف نوركذا ةلمجو

 ' فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوفوأ . ةيفانعتسا :واولا : هللا دهعب اوفوأو ©
 1 عفر لش يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نمب هعراضم نأل' نونلا

 | هملإ فاضم : هللا .اوفوأب قلعتم رورجبو راج : دهعب . ةقراف فلألاو لعاف

0 0 ْ 

 ٠ | بونصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لببقتسي امل فرظ : اذإ : متدهاع اذإ ©

 . كوكا لع ينبم نام لعف + متدفاح . اجب ريغ طرش أ مهو هرج
 ' عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا  نييطاخملا  كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 : ةفابضالاب رج لحم يف «متدهاع» ةلمحو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 : : رْيدقتلا' . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو هاذا» فرظلا دعب اهعوقول

 م . هللا دهعب هوفأف هيلع متفلح اب متدهاع اذا |

 :اوضقنت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع ::واولا : ناميألا اوضقنت الو ©

 ' يف لصتم ريمض واولا نوثلا فذح همزج ةمالعو .٠ الب موزجم عراضم لعف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناهيالا . ةقراف فلألاو.لعاف عفر لحم

 ! ةحيتفلاب بوصنم وهو اوضقنتالب قلعتم نامز فرظ .: دعب : اهديكوت دعب ©
 : ,كيكوت .. فاضم وهو هنامز دادتما يأ يخارتلا ديف ةبينامزلا ةيفرظلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لع يف لصتم ريمض ؛اه) و ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 , .: دق . لاح بصن لج يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : هللا متلعج دقو ©
 , - عفرلا ريمضب هلاصتال نركسلا لع ينبم ضام لعف : متلعج . قيقحت فرح
 ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض نيبطاخملا ءات : .ءاتلا . كرخدللا
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 ميم تكرحو . ةحتفلاب ميظعتلل دمه بوصنم هب لوعفم : هللا . روكذلا عمج

 ظ . عابشالل مضلاب «متلعجا
 لوعفم : ًاليفك . عمجلل ميملاو متلعجب قلعتم رورجتو راج : اليفك مكيلع ©

 . مكل ًانماض هللا متلعج يأ . ةحتفلاب بوصنم ِناث.هب

 اهمسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا : ام ملعي هللا نإ ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملغي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ش

 : ام «نإ) ربخ عفر لحم يف «ملعي» ةلمجو .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 : هدعب ةلمجلاو . هب لوعقم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ْ

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عيفرم عراضم لعف : نولعفت ©
 . هنولعفت : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بوصنم ريمض دئاعلاو . لعاف ش

 مك ةكازفيناب ركن ةنإكو 3" لسا 7 4 هر ثم 4 و ب هس :
 يسوي ةَسار بريم نوكأ ج. هي صالصو و للا سل د وك رس 171ج د ل 1 ور

 2 يكل رك ام هرار م ار ص يس دوا
 © يي زباين

 لعف : اونوكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : يقلاك اونوكت الو ©
 يف لصتم ريمض واولا نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزحم صقان عراضم

 «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : يتلاك . ةقراف فلألاو «نوكت» مسا عفر لحم

 ينبم لوصوم مسا : يتلا . «اونوكت» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 اخ لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تضقن ©
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ريمض «اها و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لزغ : ةوق دعب نم اهلزغ ©
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 قلعتم رورجو راج :دعب نم .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 .. ماكحإو ماربا دعب نم يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : وق تضقنب

 يأ - - ردصلا ىلع ةملكلا تيصو . هلق ثكتي اموفو تكا عم: ًاثاكنأ »

 . ًاثاكنأ تثكن : ىنعمب ًاثاكنأ تضقن ريدقتب قلطم لوعفم يه

 توبشب عوفرم عراضم لعف : نوذختت : مكنيب الخد مكناميأ نوذختت ©

 بوصنم هب لوعفم : مكناهيأ . لعاف عفر لح يف لصتنم ريمض واولاو.نونلا
 ؛ روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض قاكلا . ةحتفلاب

 اوضقنت الو : ىنعمب . لاح بصن لحم يف «ًالخد مكنايأ نوذختت» ةلمجو

 بوصنم نوذختتل ناث هب لوعفم : ًالخد . ةدسفم يأ الخد نيذختم مكتاييأ

 بوصنم :ناكم فرظ : مكتيب - هل - هلجأل ًالوعفم نوكُي نأ زوجيو .ةحتفلاب

 ' ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع

 ١ . ةعيدو ًاركم : ىتعمب «ًالخد» و 0

 ًاددع ديزأ ةفئاط نوكت. نأب : ىنعمب ؛ : ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت نأ

 , :رخآ ىنعمب ةفيعضلا ةفئاطلاب ةيوقلا ةفئاطلا ردخت الف يأ . لوخأ ةقاط نم

 . ةزكت الأ بيسي ريسفلا بتك يف اجو مهداقو مكترشكل موقب اوردغت ال يأ

 نينمؤملا .ةعامج نم ةمأ نم ًالام رفوأو ًاددع ديزأ يه شيرق ةعامج ينعي ةمأ

 ؛ أب برصتم صقان عباضم لعف : نوكت . بصان يزدصم فرح : نأ

 امو «نأ) و . ةمضلاب عوفرم «نوكت١ مسا : ةمأ ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو

 نأ بسب وأ نوكت نأب يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 : نأل يأ هل ًالوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب نوكت نأ زوجيو . نوكت

 ال هنأ" ةلمص : اهدعب امو ةنوكتا ةلجو . نركت نأ ةهارك ىنعمب نوكت

 ' . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريم : يه. اه لح

 | «ديزأ» ىلعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛ يه ١ ربخ : ىبرأ

 | يف (ىبرأ يه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةدايزلا وهو «ابرلا» نم قتشم «ىبرأ» نأل

 ْ . ىبرأب قلعتم رورجمو راج ةمأ نم «نوكت» ربخ بصن لحم
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 عراضم لعف : مكولبي . ةفوفكمو ةفاك : انا: هب هللا مكولبي امنإ ©
 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم

 ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . عابشالل مضلاب تكرح روكذلا عمج ةمالع

 نأ - هلوقل وأ ىبرأل دوعي ءاهلاو مكولبيب قلعتم رورجتو راج : هب . ةمضلاب

 . ىبرأ مهنركب مكربتخي انا ىنعمي ردصملا ىنعم يف هنأل  ةمأ نوكت 1

 . ديكوتلا مال : ماللا . ةفطاع : وارلا : ةمايقلا موي مكل ٌننيبيلو ©
 ال يتلا ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عرابضم لعف : نئيبي

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . نئيبيب قلعتم رورجمو راج : مكل . اهل لحم

 . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نيبيب قلعتم نامز فرظ : موي
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : مقثك ام ©
 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض : ءانلا

 . لوصوملا ةلص . اهربخ عم ةلمجلاو

 بارعا برعت : نوفلتخت . نوفلتختب قلعتم رورجمو راج : نوفلتخت هيف ©
 . «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوفلتخت» ةلمحو «(نوذختت»

 ىو ءاَشَي نمل ضي لكلو دو هكا كلَك دام وو 47١ و 20 م7
 8# نومك مس ع نلَحدلو اقيم ا أ

 : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانتتسا : واولا : هللا ءاش ولو ©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . ةمضلاب

 يف ةعقاو : ماللا . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مكلعجل ©

 75١1ل



 ' لحم يف ب نيبطاخملا ريمض -.لصتم ريمض فاكلا .' وُه هريدقت ًانوج هيف

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب. لوعفم بصن

 : ةمأل - ثعن  ةفص : ةدحاو . ةحئتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم ::ةدخاو ةمأ ©

 0 . ةدحاو ةملسم ةمأ يأ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 | «نكلا نم ةففغ «نكلا و . ةدئاز : واولا : ءاشي نم لضي نكلو ©
 1 1 نأ تضتقا ةمكحلا نكلو ىنعمب . هنكل هريدقت نأشلا ريمض اهمساو ةددشملا

 , رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لضي . ءاشي نم لضي
 ! .. «نكلا' ربخ عفر لحم يف ؛ءاشي نم لضي# ةلمجو . وه هريدقت ًازرج هيف
 : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبض لوصوم مسا :نم
 ش . ؟لضي» بارعا بزعت الب لحم ال لوصوملا ةلص

 ' اهبارعإ برعتو «ءاشي'نم لضي» ىلع راولاب ةفوطعم : .ءاشي نم يدهيو ©
 ' يدلييو ئثعمب . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا "يدهي) لعفلا عفر ةمالحبو

 . ءاشي نم هناحبس لضي نأ ةمكحلا هذه تضتقا يأ . ةيلاع ةمكحل ءاشي نم

 : هلالضا ءاشي نم يأ مولعم هنأل لوعفملا فذحو هدابع: نم ءاشي نم يدعو

 ا |١ 1 ا هتيادهو

 ينبم عراضم لعف : ّنلأست . ديكوتلل ماللا . ةيفاتنتسا : واولا : ّنلأستلو ©
 ىلع هئانب ببسو ..ةسمخلا لاعفآلا نم هنأل نونلا فذخ :ىلع ىنبم لوهجملل

 ١ .اهئاقتلال ةفوذحملا ةعايجلا ووو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح

 : لمع ال ديكوتلا نونو لعاف بئان عفر لحم يف ةليقثلا ديلكوتلا نون عم ةنكاس
 .اهل

 1 : لوصوم مسا «ام) و رج فرح : نع ::اهلصأ : اع: نولمعت متنك امع ©

 لوصوملا مساب «نع» نون تمغدأ دقو نعب رج لحم ايف نوكسلا ىلع ينبم
 ! هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : 'متنك . ديدشتلا لضحف
 مسا عقر لحم يف لصتم ريمض نيبطاخملا ءات ءاتلا . كرَختملا عفرلا ريمضب

 ٠ يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف ': نولمعت . «ناك»

1 



 دئاعلاو . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت متنك» ةلمجو لعاف عفر.لحم

 . هنولمعت متنك امنع : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل الع بوصنم ريمض

 اونوذيواهيوش لحب مدق برت رف مكس الد د مكشاوذول ْ أوو مدل حر 4 2:5 0 ا 0-6

 ل كح ماريدك ع ١

 عراضم لعف : اوذختت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اوذختت الو ©

 لعاف عفر لحم. يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 . ةقراف فلألاو

 . نيعستلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكذيب الخد مكئاميأ ©

 لعف : قلزتو طقست يأ : ٌلزت . ةيببس ءافلا : اهتوبث دعب مدق لزتف ©

 : مدق . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم ْنأب برصنم عراضم

 وهو ةحتفلاب بوصنم ٌلزتب قلعتم نامز فرظ : دعب . ةمضلاب عوفرم لعاف
 يف لضتم ريمض «اه)» و . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : توبث . فاضم

 اهدعي امو ةرمضملا «نأ» و . اهرارقتسا دعب : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 مكنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع ردصم ليوأتب

 لزت» ةلمجو اهرارقتسا دعب مدق لز مدعف مكنيب ةدسفم مكئنايا ذاختا مدع

 . ال لحم ال ةرمضملا «نأا ةلص «مدق

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوئلا فذح
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذعلا يأ : ءوسلا

 . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا : هللا لييس نع متددص امب © '

 ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متددص

 متعنم اب يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض

 رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفلو متددصب قلعتم رورجو راج : ليبس نع

 ت1 رب



 راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردضم ليؤأتب اهالت امو «ام» و . ةرسكلاب ميظعتلل
 ًااصتخا لوعفملا فذحو .سانلا مكدصب :ريدقتلا .اوقوذتب قلعتم رورجملاو

 . امل لحم ال ءاما) ةلص «متددص» ةلمجو

 ربخب قلغتم رورجمو راج : مكل . ةفطاع : واولا :  ميظع باذع مكلو ©

 ٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . روكذلا عمج ةمالع ميلاو مدقم

 ٍ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل تعن ةفص : ميظع

 مكتوم هلأ عا ليوا أ هع 27 اورتقكالو 1 3 ها بج ماكر 6
0 

 © كو

 ,ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؛اوذختت الو» بارعا برعت : اورتشق الو ©
 . ادحاو ىتعمب رخآلا ناكم امهدحأأ لمعتسي عابو ىرتشا نأل اوعيبت الو يأ

 تلح انهو ليلق نمثب هللا دهع اوعيبت الو : ىنعمب : ًاليلق ًانمث هللا دهعب ©

 :'اهعب ٠ بارعالا ثيح نم ىرخألا لع |ههنم لك انو دهع : ناعملكلا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : . اورتشتب قلعتم رورجمو راج

 ةبوصنم ًانمثل - ثعن - ةفص : ًاليلق . ةحيفاب يوصل هب لوم! ًانمث

 رمضم لعفب ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفم ؛ًانمث» ةملك نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب

 ىنعمب : ءيثلا تنمثأ : ةرابع نأل ًاليلق انمث هللا دهعب اونمشت الو هريدقت

 : روكذلا ريدا وكيف عيب ال اهانعم «اورتشت أل» نأ ابو . . نمشب
 1 1 . ًاليلق ًاتمث هللا دهعب اونمثت الو

 هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنِإ : هللا دنع يذلا ّنِإ.: ىنعمب : هللا دنع امذإ ©

 «ّنِإ) مْسأ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا هام» و . لعفلاب
 دق انه وهو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوضنم ناكم فرظ » دنع

 رورجم هيلإ فاضم : هللا . ءيشلا ىلع ناطلسلاو كلملا ىنعمب لمغتسي



 ربخ : ريخ . اهل لحم ال داع فرح وأ لصف ريمض : وه : مكل ريخ وه ©

 عمج ةمالع ميملاو . ريخب قلعتم رورجبو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم نإ!
 يف حتفلا ىلع ًايبم ًالصفنم عفر ريمصغ ةوه» نوكي نأ انه حصنألاو روكذلا

 ةلمجلاو اوه» ربخ اريخ» و . ةركن سيلو ةفرعم هقبس ام نأل ًادتبم عقر لحم
 قلعتم ؛هللا دنع» ةلمجلا هبشو (ْنا» ربخ عفر لحم يف «مكل ريخ وه» ةيمسالا

 هللا دنع دجو وأ هللا دنع ناك» ةلمجو دجو وأ . ناك هريدقت فوذحمب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هناحبس

 صقان ٍضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نا : نوملعت متنك ّْنإ ©

 مزج لحم يف طرشلا لعف كرحنملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم :
 عراضم لعف : نوملعت . «ناك» مسا عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض ءاتلاو

 فوذحم اهومعمو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ريخ بصن لحم يف «نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . كلذ نوملعت : ريدقتلا

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «ناك»

 رموز ذَئسيَو دعم 1
 # نومي اكاَمِنَسَحْأ

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام : مكدنع ام ©

 ةلمجب قلعتم ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع . أدتبم

 ام وأ مكدنع رقتسم وه ام وأ دنع نئاك وه ام : ريدقتلا . ةفوذحملا ةلضلا

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو . مكدنع رقتسا

 . روكذلا عمج ةمالع.ميملاو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف وهو : ينفي يأ : دفثي ©

 . 81م2 ريخ عفر لحم يف «دفني» ةلمجو وه هريدقت ًاناوج
 . اهبارعإ برعتو ىلوألا «ام) ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : امو : هللا دفع امو ©

 ل



 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضمأ :اهللا . تبرعأ : دنع
 | صوقنم مسا هلأل فوذحلا ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ام» ربخن : يقاب ©

 1 . ةركذ

 نيزجن .: ديكوتلل ماللا . ةيفانثتسا : واولا : اوربص نيذلا نيزجنلو ©

 لا يكد باتا شفا لع نم اضم لن نبيش يأ

 ١ ١ اه لحم ال : نونلاو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ما هال سال و ل طمس ل

 00 بازعإلا نم اهل لع ال لوضوملا ةلصأ ؛اورببص) ةلمجو . ةقراف فلألاو

 0: وأةجتفلاب بوصنم .ناث هب لوعفم“: نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ ©

 ' قلغتم رورجيو راج : نسحأب . ةفاضالاب رج لحم يف ني نيئاغلا ريمصغ «مها
 :امأ. فاضم هلأل ة ارك رج ةمالو هالي دورخ مسا نسحأ ٠ ىرجش

 1 ل واولا . ةعارجلا ارب هلاصتال مدعلا لع ينبس يعقان

 : لحن ال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك١ ةلمجو ةقراف فلألاو ؛ناك» مسا عفر
 ' يف ؛لصتم .ريمض واولاو نوئلا:توبشي عوفرم عراضم لغض : نولمعي . اه
 ؛ اوناك» ةلمجو «ناكا ربخ بصن لحن يف «نولمعي» ةلمجو لعاف عفر. لمح
 ١ هلأل بضن لح يف ريم دئاعلاو , اهل لحم ال لوصوملا ةلبص «نولمعي

 ّْ ..ةولمعي اوناك ام :ريدقتلا . هب لوعغم

 ع جة ول كاع 97 0/

 0 26 ل

 لع قف ةركسا لع نيس ماج طبق منا( نم اخلاص لصف نمف

 . :عضر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هريخو ًادتبم عفر
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 لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمع
 يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاحلاص . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . هنم ًالدب ةفصلا تلحو لوعفملا فذحف ًاح اص ًالمع لمع نم

 وأ «نم» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ىشنأ وأ ركذ نم ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم ؛ركذ» ىلع وأب ةفوطعم : ىثنأ

 . لاح بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نمؤم وهو ©
 ربخ : نمؤم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :: وه
 . هلسر ىلع هللا هلزنأ مب نمؤم وهو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم اوه»

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ةبيط ةايح هنييحنلف ©

 عراضم لعف : هئييحن . ديكوتلل ماللاو طرشلا باوجل ةطبار. : ءافلا . مزج

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم
 بوصنم : ةايح . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نحن هريدنقت
 ةايح ايحي هنلعجن : ىنعمب ةحتفلاب برصتم  قلطم لوعفم  ردصملا ىلع

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةايحل - تعن  ةفص : ةبيط . ةبيط

 ةمالع ميمو . «اهبارعإ برعتو» هنيبحنل» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنيزجنلو ©
 . مهنيفونلو يأ . نييئاغلا . روكذلا عمج ْ

 .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ ©
 . ايندلا يف نولمعي اوناك ام نسحأب ةرخآلا يف مهباوث يأ

 8 ريك ايت ارت َتاَقاَدِو 6
 نامزلا نم 0 ١ . ةيفاتتسا : ءافلا : نآرقلا تازق اذاف © '

 : هدعب ةلمجلاو مزاج ريغ طش ةادأ وهو ا بوصنم هطرشل ضفاخ
 ينبم ضام لعف : تأرق اذا  فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف

 عفر لح يف بطاخملا ءات ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نآرقلا . لعاف

 ل7 الال



 , رمأ.لعف : ذعتسا . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ذعتساف ©

 : لقف : ىنغمب : تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم
 ٠ . ميجرلا ناطيشلا ةسوسو نم هللا ىلا ءىجتلا

 . ٠ ةمعسلاب ناقلععم نارورجي نااج : ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ©
 ىنعمب ملا ديفت ةفصلاو هلثم ةرورجم ناطيشلل - تعن  ةفص :مينرلا

 . دورطملا ىنعمب  لوعفم - ىنعمب ليعف ةغيص موجرما

 200100 نيم | ما 00 راو واسوا
 4  نوكويوإ يووم نئاعالفم دام 484

 ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ناظلس هل سيل هنإ ©

 , هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو َنإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 | روزجمو راج : هل . صقان ضام لعف : سيل . نإ ربخخ عفر لحم يف

 ! . ةمضلاب عوفرم رخؤم «سيل» مسا «ناطلس» و . مدقم «سيل» ربخب قلعتم

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما . ناطلسب قلعتم روزجملاو راجلاو

 قلق فلاب لما عق لع يف لمعم يمض رولا ١ ةعامجلا واوب هلاصتال

 . هللاب اونمآ يأ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اونمآ»  ةلمجو

 مضل و الكرت قلعم رورو داج : بر ىلع . ةفطاع واولا : مهبر ىلعو ©

 : ةقاضالاب رج ل يف نيئاغلا ريمخ

 ش خلا ماس نوال مان أ لعاف

 ] © 1و فورم 006 06
 : عوفرم أدتبم : هطلت أ . ةفوفكمو ةفاك : ؛اهنإ : هتاطلس امثإ ©
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 . ةفاضإلاب رج لح يف بئاغلا ريمض ءاهلاو ةمضلاب

 : ىلع . مهرومأل ًايلو هنوذخشتي نيذلا ىلع يأ : هئولوتي نيذلا ىلع ©
 . ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح
 توبثب عوفرم عراضم .لعف : هنولوتي . أدعبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
 لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . احل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هنولوتي» ةلمجو . هب لوعفم بصن 1
 لوألا «نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيذلاو : نوكرشم هب مه :نيذلاو ©

 : مه . احل لحم ال لوصوملا ةلص : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو اهبارعإ برعتو
 رورجمو راج : هب . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمسم
 (مهل ريخ : نوكرشم . ناطيشلا لجأ نم ىنعمب هببسب يأ نوكرشمب قلعتم

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 . هناحبس هللاب نوكرشم ناطيشلا ببسب مه يذلاو : ىنعمب .درفملا

 يرن طوب ءكتةيءآكتباتإَو ٠١١ يما رس يي ىلا 26 6 ترس 00
00 

 نمزلا نم ليقعسي ال فرظ : اذا . ةيفانععسا : واولا : ةيآ انلدب اذإو ©
 ةيلعفلا ةلمجلاو ةمزاج ريغ طرش ةادا وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ :

 ٍضام لغف : لدب . «اذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب
 : ةيآ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 «لّدب» لعفلا أل ةحتفلاب بوصنم انلدبل ٍناث هب لوعفم : ناكم : ةيآ ناكم ©
 هيلإ فاضم : ةيأ . ريصو لعج : قنعمب هّنأل هسفنب نيلوعفم ىلا ىدعتي
 لوأ تلزن للا ١ انخسنا اذاو : ريدقتب فوذحم «اذا» باوجو ةرسكلاب رورجم
 . اهيلا تعد ىتلا لاوحألا تلدبتل رمألا
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 خلص اهب ريخأو فتي اه ملعأ هللاو :'ىتعمب يأ: لزْي امب ملعأ لاو »

 ١ ةيضارتعا :' هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيضارتعا.: واولا ٠ مهدسفي امو سانلا

 ١ .ًالاح بطن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا نوكت نأ زوجيو اه لحم ال

 :ةمضلاب عوفرم ربخ : ملعأ . .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا

 : ام. رج فرح ءابلا - لعفأ  ةغيص ىلع فرصلا نم عونمم هّنأل نوني ملو

 قلعتم روزجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ٍينبم لوصوبم مسا

 .ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لجف : لزني ٠ ملعأب

 لح يف ريجض دئاعلاو اهل لحن ال لوصوملا ةلص «لزنيا ةلمجو وه هريدقت

 : . هلزني اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بصن

 ينبم نضام لعف يهو . اه لحم ال مزاج ريغ طرش بارج : .ةلمجلا : اولاق ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 : - لوقلا!لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب' ةلمتإلاو . ةقراف فلألاو

 'ينبم لصفتم عفر ريمض : تنأ . ةفوفكمو ةناك : (نإ : رتفم تنأ امنإ ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ربخ. : رتفم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 : . فلتخم تنأ يأ . ةركن صوقنمإ مسا هنأل ةفوذخملا

 ١ ادتبم : رثكأ . فانئتسالل بارضا فرح : لب : نوملعي ال مهرثكأ لب ©

 ال ةيفان : ال. ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض مه و ةمضلاب عوفرم

 لصتم ريمنض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضبم لعف : نوملعي . اه لمع

 افذحو «مه» ربخ عفر لح يف «نوملغي إل) ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف

 .. نامزألا لدبتب لدبت ماكحألا ْنأ نوملعي ال.يأ ًاراصتخا .«نوملعي» لوعفم

 ا : 07 8

 ةفراؤم دقايق رف, ةيكيرشل رز 111 ١
 ْ 0 يف 00 1

 ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال' هواو تفذدحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق 9
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 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : سددقلا حور هلزف ©
 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هلزن
 : سدقلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : حور . نآرقلا اذه لزن يأ . مدقم هب

 سدقلا ىلا فيضأ مالسلا هيلع ليربج هلزن يأ ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 . سدقملا حورلا دارملا» رهطلا وهو

 ؛هلزنا ريمض نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : قحلاب كير نم ©

 قلعتم رورجيو راج : قحلاب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو
 فوذحم ردصم ةفص وأ قحلا هعمو وأ قحلاب ًاسيلتم هلزن : ريدقتب ٍناث لاحب
 . قحلاب ًاسبلتم ًاليزنت هلزن : يأ

 عراضم لعف : تبثي . ليلعتلل رج فرح : ماللا : اوئمآ نيذلا تيثيل ©
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم
 : اونمآ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهز مهناميا يف اونمآ يأ احل لحم ال لوصوم لا ةلص

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ)و
 . اهل لحم ال «نا» ةلص «تبثي» ةلمجو مهل اتيبثت : هلزنب

 لح ىلع فطعلا يواوب نافوطعم ام هب لوعفم : ىرشسبو ىدهو ©

 ةردقملا ةحتفلا بصنلا ةمالعو ةراشبو اداشراو محل اتيبثت : ريدقتلاو (ثبثيل»

 يثالث ةركن روصقم مسا اهنأل اهرخخآ نون دقو رذعتلل «ىده» فلأ ىلع
 ثنؤم مسا اهنأل نونت لو رذعتلل ةروصقملا «ىرشب» فلأ ىلع تردق ةختفلاو

 .' يعابر

 مسالا رج ةمالعو «ىرشب» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيملسملل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا
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 جاهلا دكرنس زوال ٠٠١ 3-9
 3 1 3 اَنْ

 , فرخ : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانتتسا : واولا : ملعن دقلو ©

  لغافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعن . يا مل دعب هدر يق

 ا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتثسم ريمض

 ! ريمض «مه» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : نولوقي مهنأ ©

 توبي عيقرم عياضخم لعف : نوصي يأ هنا مسا بصن لح يف نيبئاغلا

 | ريخ عفر لحم يف نولوقي ةلمجو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ' ١ «ملعت» يلوعفم دسم دس دصم ليوأتب اهربخو اهمنسا عم ؛ْنأ» و «َنأ»

 : ةملعي :اه لمع ال رصح ةادأ وأ ةفوفكمو ةفاك : نإ : يشب هملعب امثإ ©

 ! لحن يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاحلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 يذلا نأ نوعدي : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : رشب .٠ هب لوعفم بصن

 فزخلا «ْنِإ» نم ةئوكم «امنإ» نوكت نأ زوجيو . رشبلا نم لجر ًادمحم يقلي
 , نإ )مسا بصن لحم يف «يذلا» ىنعمب لوصوملا مسالا «ام) و لعفلاب هبشملا

 | لوصوملا ةلص ًاناوج رتتسملا ريمضلا اهلعاف عم «هملعي» نم ةيلعفلا ةلمجلاو

 ْ . بوصأو هجوأ لوألا بارعالاو (ّنِإ» زيخ رشبو اهل لخم ال

 اه لحم ال ةيفاننتسا : ةلمجلا : يمجعأ هيلإ نودحلي يذلا ناسل ©
 مي نوليعي يذلا ناسل نأ مهناف ىنعمب ارشب هملعي |نإ) مهوقل باوج يهو

 دتبم : ناسل . ةحضاو ريغ ةيمجعا هتغل يأ ريبغتلا نسحي ال يمجعأ

 رج ل يف نوكسلا لع رنيم لوصوم مسا : يذلا . ةمضخلاب عوفرم
 : «نولوقي» بارعا برعتو اه لحم ال لوصوملا ةلص «نودحلي» و ةفاضالاب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : يمجعأ . نودحليب قلعتم رورجيو راج : هب/أي

 ': اذ . هيبحلل ءاها : اذه . ةفطاع : اولا : نيبم يبرع ناسل اذهو ©
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 اذهو يأ نآرقلا ىلا ةراشالاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا
 - ناتعن  ناتفص : نيبم يبرع . ةمضلاب عوفرم «اذه» ريخ : ناسل . نآرقلا
 . ةحاصفو نايبوذ نآرقلا اذهو : ىنعمب يأ . ةمضلاب ناتعوفرم ناسلل

 © ركع كلو ناميبيا هشأكي تدوم انزل اا

 لوصوم مسأ : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيذلا ْنإ©

 ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو «ْنِإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . اه لح
 عراضم لعف : نونمؤي . اه لمع ال ةيفان : ال : هللا تايآب نونمؤي ال ©

 راج «تايآ» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . نونمؤيب قلعتم رورجمو

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ؛َنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : هللا مهيدهي ال ©
 ريمض «مه» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يده

 ميلا تكرحو مدسقم هب لوعفم بصن لع يف نوكسلا لع ينبم نيئاشلا
 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلال وأ عابشالل مضلاب

 . ةاجنلا ليبس ىلا مهيدبي ال يأ ةمضلاب

 ربخبي قلعتم رورجمو راج : مهل . ةيفانثكسا : واولا : ميلآ باذع مهلو ©
 :ميلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن - ةفص

 2 هيا نيكون ركام َيَديَمِإ 5
 عراضم لعف : يرتفي . ةفرفكمو ةفاك : انإ : نيذلا بذكلا يرتفي امنإ ©

 هب لوعفم :بذكلا .«فلتخي» ىنعمب . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 تدك؟ا9



 .٠ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ككلوأو هللا تايآب نونمؤيال ©

 ادعبم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةيفانتتسا واولا

 .: ريمض : مله . «كتلوأ» ربخ غفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : : نوبذاكلا مه«
 .تكزحو أدتبم عفر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض  لصفنم عفر

 عرفرم !مه» ربخ : نوبذاكلا . نينكاسلا ءاقتلال وأ عانبشألل مضلاب ميملا

 ْ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عج هلل واولاب

 كد يمنة ورم 2006

 0 هل 0 1 اروي 0 1

 ١ و ١

 © مط

 نوكسسلا ىلع يثبم لوصوم مسا : نم : : هئاميا دعب نم هللاب رفك نم ©
 0 هللابأ ٠ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوبذاكلا» نم لدب :عقر لح يف

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف (رفك» اورفكب ميظعتلل روزجمو راج

 ال لوصوملا'ةلص «هللاب اورفك» ةلمجو ..وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 , ؟هللا تايآب نونمؤي ال نيذلا» نم ًالدب هرفك نم» نوكت نأ زوجيو . امل لح
 نويذاكلا مه كتلوأو» ةلمج لعجتف .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 ١ هللاب رفك نم بذكلا يرتفي امنا : ىنعملا . هنم لدبملا وا لدبلا نيب ةيضارتعا .

 ةرسكلاب رورخي هيلإ فاضم : هناهيا . رفكب قلعتم رورجمو راج : دعب نم
 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : نم . هتعسا ةأ 5 آلإ : هركأ نم الإ ©

 ينبم لوهجملل ينبم ام لعف : ريجأ يأ : هركأ .ًالإب نفتسم بصن لح

 «هركا».ةلمجف وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم' ريمض لعافلا بئانو حتفلا لع

 نوكي نأ زوجيو رفكلا ىلع ربجأ نم الإ ىنعمب . اه لع ال لوصوملا ةلص

 ١5آا-



 طرشلا باوجو أديم عفر لحم يف ًامزاج طرش مسا «رفك نما يف «نم»

 مهيلعف هللاب رفك نم : ريدقتب هيلع لاد "حرش نم باوج نأل ًافوذحم

 . بضغ مهيلعف ًاردص رفكلاب حرش نم نكلو هركا نم آلا بضغ
 نئمطم هبلقو هناسلب رفكلا ةملك لاقف : ىنعمب : ناميالاب نئمطم هيلقو ©

 : هبلق .لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو .ةيلاح واولا .ناهالاب

 ربخ :نئمطم .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم
 .نئمطمب قلعتم رورجمو راج : نايالاب . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 رثكلل ندصص عننا نم نكار ىمسب : ردع رقكلاب حرشن نم نكلو ©
 لمع ال لمهم ؛نكل» نم ففم فرح : نكل . كاردتسالل واولا . . هبلقف
 : حرش ٠ ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . هل

 ريمض لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا: لعف حتفلا ىلع ينبم ضانم لعف
 زييمت ًاردص حرشب قلعتم رورجيو راج : رفكلاب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم
 . (نم) ريخ

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هللا نم بضغ مهيلعف ©
 رورجو راج : مهيلع . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . نمب مزج لح
 أدتبم : بضغ . ىلعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و مدقم ربخب قلعتم
 . بضغ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هللا نم . ةمضلاب عوفرم

 . اهبارعإ برعتو «بضغ مهيلع» ىلع واولاب ةفرطعم : ميظع باذع مهلو ©
 . ةمضلاب ةعوفرم - باذعل - تعن  ةفص : ميظع

 وفاء يجا مآ أويل عا يقض يف ويتم, مايو ٠١١



 نأو ديعولا ىلا ةراشالاو . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ادعم

 مهقاقختساو ةرخآلا ىلع ايندلا مهتباجتسا ببسب مهتاقحلي باذعلاو بضغلا .

 هبشم :ليكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح : ءابلا . مهرفكب هللا نالذخ

 نأ ” مسا بصن لحم يف :نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريم «مه» و لعفلاب

 ليوأتب اهدعب امو «نأ) و نينكاسلا ء ءاقتلال وأ عابشالل مضلاب ميملا تكرحو

 ٌكلذ.ريدقتب 6كلذ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءايلاب رج لحم يفردصم
 . ةرخآلا ىلع ايندلا مهءابحتسا ببسب مهيلع اعقو ٍباذعلاو بضغلا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوراتمخاو اورثآ يأ : اوبحتسا

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف غفر ل يف لصتم ريمض واولا . ,ةعامجلا
 0 . نأ ريخ عفر لحم يف «اوبحتسا»

 ةفص:: ايندلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةرخآلا .ىلع ايندلا ةايحلا ©

 : ةرخآلا ىلع . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةبوصنم ةايحلل - تعن -

 .ةرخآلا ىلع اهولضفو هريدقت فوذحم لعفب وأ اوبجتساب .قلعتم رورجيو راج

 . تبرعا : نأ . ةفطاع : اولا : نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نأو ©
 لمع ال ةيفان : ال . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب :عوفرم عراضم لعف : يده . اهل

 هب لوغفم : موقلا ٠ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمْض لعافلاو لقشلا

 اهلثم, ةبوصتم موقلل - تعن  ةفص نيرفاكلا ةرهاظلا ةئحتفلاب بوصنم

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج األ ءايلا : اهبصن ةمالعو
 نأ ريخ عفر لح يف «نيرفاكلا مقلا يدهب ال» ةلمجو . درشللا يف

 بادر وينت 0و هلم سدت ركاز لول
 يلا د

 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةاشا مسا : نيذلا كئلوأ ©

 كك



 كئلوأ رب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ

 «نيذلا مه» ةلمجلاو نيذلا مه . هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجيو

 . كئلوأ ربخ عفر لح يف

 : يأ : عبط . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مهبولق ىلع هللا عبط ©
 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مت |

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و عبطب قلعتم رورجيو راج : بولق ىلع . ةمفلاب

 نايرعتو «مهبولق» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهراصبأو مهعمسو ©

 . اهبارعإ

 برعتو «نيذلا مه كئلوأ» ىلع واولاب ةفرطعم : نولفاغلا مه كئلوأو ©
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم مه ريخ «نولفاغلا# و اهبارعإ

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 ه ةيزيغا فريقا ممأجأ
 ترشك مث ةلاحم الو َّدِب ال ىنعمب لصألا يف يه : ءارفلا لاق : مرج ال ©

 . ًاقح : ىنعمب تراصو مسقلا ىنعم ىلا تلوحف

 ربخب قلعتم رورجيو راج : ةرخآلا يف . «ّْنأا مسا بصن لحم يف نيبئاخلا
 . 4نأ»

 ريمض : مه . هنأت ربخ عفر لحب يف : ةيمسالا ةلمجلا : نورساخلا مه ©
 هرخآ كرح أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض - لصفنم عفر
 واولاب عوفرم «مه» ربع : نورساخلا . نينكاسلا ءاقتلال وأ عابسشالل مضلاب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيرنتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 تبااالاب



 ارز صواونهج فيفا مركبا وزع ك در ١
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 © ةيكتؤكلاهيْ بكَ
 للطلب يعم دينو بت فرح : 3. فم فر: م: كيو نإ مقا

 رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بونصتم «نإ» مسا : كبر

 : 0 ٍ . ةفاضإلاب

 'ينبم لوصوم مسا : :نيذلا . روفغب قلعتم رورو راج: اورجاه نيذلل ©

 ةلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :. اورجاه . ماللاب رج لح يف حتفلا ىلع
 ةلمج ةلعو . ةقراف فلألاو لعاف عقر لع يف لصتم ديبض واولا . ةعامجلا ارب

 او .. ةئيدملا ىلإ ةكم نم اورجاه يأ .. احل لحم ال لوصوملا .ةلص ةاورجاه»
 : 1 . كتلوأ لاح نم ءالؤه لاح دعابت ىلع ةلالد لوقلا

 اولتبا اونحتما ام دعب نما يأ مهتنتف دعب نم ىنعمب : اونتف ام دعب نم ©

 نم : انه ىنعملا نوكي نأ زوجيو . رفكلا ىلع هاركالاو ٍباذعلاب مهنيد يف

 .٠ ةيزدصم .: ام . اورجابب قلغتم رورجمو راج : دعب نمأ . اويلع ام دعب

 .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف هاونتنف اونتفا»و

 :اهذلعب امو هاه» و ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحب يف لصتتنم ريم واولا

 ال ةيزدصملا ."ام» ةلص ؛اوتتف» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليزأتب
 00 | 0 . اهل لحم

 ةلج لع فطملا يرحب ناتفوطعس ١١ اوربضو اودهاج مث ©

 . اهبازعإ نابرعتو «اورجاه»

 اهبارعإ برسعتو ىلوألا «كبر ّنإ» نم لدب : كبر نإ : اهدعب نم كبر ْنإ ©

 ' لصتم ريمض ؛اه» و روفغب قلعتم رورجيو راج : دعب نم . ديكأتلل ترركو

 . يهو لاعفألا هذه دعب نم يأ . ةفاضالاب رج لم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : ْ . ريضلاو داهجلاو ةرجملا
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 : ميحر روفغ . ديكوتلل  ةقلحتملا  ءادعبالا مال : ماللا : ميحر روفغل ©

 . ةمضلاب ناعوفرم (ّْنِإ) اربخ

 كت مسلحو وابي ا و سب و رجس ( سس باكي َّض رغ 5
 ه5 0

 رمضم لعفب ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : مري: سفن لك يتأت موي ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأت . فاضم وهو ركذا هريدقت

 بصن زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف «سفن لك يتأت» ةيلعفلا ةلمجلاو ةرسكلاب
 . ميحر ىلع ةيفرظلاب «مويلا

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف.: لداجت ©
 . سفنل - تعن ةفص رج لحم يف «لداجت» ةلمجو . يه

 رج لحم يف ةبئاغلا ريمض «اه» و لداجتب قلعتم رورجتو راج : اهسفن نع ©
 لك هريغ نأش همي ال هتاذ نع لداجي ناسنا لك يتأي موي : ىنعمب ةفاضالاب

 . .اهتاذو اهنيع :ىنعمب ةيناثلاو .مسالا : لوألا سفنلا . يسفن يسفن :لوقي

 . هريغ : لاقي هضيقن يفو . هسفن : هتاذو ءيشلا نيعل لاقي هلأل

 ام ءازج سفن لك يطعت كاذ ذاو : ىنعمب : تلمع ام سفن لك ىقوتو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : قوت . تلمع

 هيلإ فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لك . رذعتلل فلألا

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةرسكلاب رورجم
 لحم ال ةنكاسلا ثينفأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلمع . هب
 ةلص «تلمع» ةلمجو . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه
 . هب لوعفم بصن لحم يف ريمض دئاعلاو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا
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 ةيردضم اما نوكت نأ زؤجيو . هلحم  هيلإ فاضملا  لوصوملا مسا لالحإو

 : ريدقتلا : هب ًالوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو (ام» نوكتف
 ' . احل لحت ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «تلمع» ةلمجو . اهلْمع ءازج يأ اهلمع

 بصن لحم ف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوملظي ال مهو ©
 ف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاخلا ريمض  لصفنم عفر ريمض : مه . لاح
 ينبم عراضم لعف : نوملظي . اه لمع ال ةيفان : ال , ًادتبم عفر لحم

 | ليات بلا عفو لش يف لصتم ريع ارق رتل توي موارم كرهجسملا
 . «مهد ريخ عفر لحم يف «نوملظي ال١ . ةلمح

 رهف

 وزر أهيم هواء 221707 ١1١7

 ا اا . نرتكَف ِناكَم 3

 © َنوَعَص 6 قولو

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : تناك ةيرق ٌالثم هللا برضو «©
 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . نيعبسلاو

 ثتناك١ ةلمجو . يه هريدقت ازاوج رتتسف ريمض اهمساو اهل لحم ال ةنكاسلا

 ش . ةيرقل ةفص بصن لحم يف ؛هنمآ

 : ةحشنفلاب بوصنم «ناكف ريخ : ةنمآ؛ اهقزر اهيتأد ةنئمطم ةنمآ ©

 ايناث اخ نوكت نأ زوجيو . ةحتفلاب اهلغم ةبوصنم ةئمآل ةفص : ةئئمطم
 ءاه» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأي . ناكل

 ةمضلاب عوفرم لعاف : قزر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ةبئاغلا ريمض
 يف «اهقزر اهيتأي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةاهاو
 اا . ةيرقل ةينأث ةفص بصن لح

 تدا؟؟0



 نم . ًاعسوم وأ ًاعساو ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ناكم لك نم ًادغر ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ناكم . يتأيب قلعتم رورجيو راج : لك

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ترفك . ةيفانثتسا ءافلا : هللا معنأب ترفكف ©
 هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 هللا . اهيلع هللا معنب يأ . ترفكب قلعتم رورجمو راج : معنأب . يه

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم

 «اه» و حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف : قاذا . ةيببس : ءافلا : هللا اهقاذأف ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 فاضم : عوجلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فوخلاو عوجلا سابل ©

 يأ . اهلثم ةرورجم عوجلا ىلع واولاب ةقوطعم فوخلاو ةرسكلاب رورجم هيلإ
 قوذلا راعتسا يأ ةراعتسا ميركلا لوقلا اذه يفو فونلاو عوجلا ملأ اهقاذأ

 . فوخلاو عوجلا نم مهيلع لمتشاو مهاطغ امل سابللا وأ ررضلا رثأ كاردإل

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : نوعشصي اوناك امي ©

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : نولمعي يأ نوعنصي . ةقراف
 اوناك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرنم
 لوعفم هنأل بصن لحم يف ريمض دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعنصي
 «ام» نوكت نأ زوجيو . هنولعفي يأ هنوعنصي اوناك ام ببسب : ريدقتلا هب

 ةنونيكب يأ ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نوكتف . ةيردصم

 . اه لح ال ؛ام» ةلص «نوعنصي اوناك» ةلمجو مهعنص

 م 31 هو 2 و -_ 1

 ١١١ نر طفوا متل اور كك رووا وسعلدَتو ©
 « ياهل لل ةيفاحسا : اا: مهءاج دقلاو

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحمت
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 .٠٠ هب لوعفم بصن

 ' ةفصب قلعتم رورجو راج : مهنم ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : مهثم لوسر ©

 رج. لحم يف نيئاغلا يمض ؛ مه ١ و مهسنج نم ىنعمب لوسر نم ةفوذحم

 : . نمب

 ' أ هلاصال منَغلا ىلع ينبم ضام لعف : هوبذك-. ةيفانئتسا : ءافلا : هويذكف ©
 . لصتم ريمض ءاملاو : لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا ٠ ةعامجلا واوب
 0 ٠ هب كوعفم بصن لح يف مضلا ىلع يتبم  بئاخلا ريض -

 . جتفلا ىلع ينبم يضام لعف : ذخأ . ةيفانتسا :.ءافلا : باذعلا مهذخأف ©

 :لعاق : باذعلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه

 0 ٠ ٠ ةمضلاب عوفرم

 | ىتعمي ١ لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : : نوملاظ مهو ©

 ,يف نوكسلا لع ينبغ لصفنم عفر ريمض : مه . مقلب ايسالا لاح ش

 |هنأل قاولاب'عوفرم «مه» ربخ : نوملاظ ..  نيبئاغلا ريمص  ًأدتبم عفر لحم

 فذ دقو درا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نونو ملاس ركذم عمج

 ش . .مهسفنأ وملاظ مهول: ريدقتلاو لومعملا .

 ند تف ؤاويِلمككع د مدت رام اوك 1
 5 توديع همك

 ىلع ينبم ْرمأ لعف : اولك . ةيفانعسا : ءافلا : هللا مكقزر امم اولكف © ش

 عقر: لحم يف. لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضتم ّنأل نونلا فذح

 'مسالا اب تمغدأ رج فرح .: نم : اهلصأ ::امم . ةبقراف فلألاو لعاف

 '. ةيضينعبت «نم١ نوكت نأ زوجيو رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبملا لوصوملا

 ؛لعف:: مكقزر . هيلع لبت «نم» نأل . اولك  لوغفم -لومعم فذحو

 لع يف - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض : فاكلا .. حتفلا ىلع ينبم ضام
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 . لوصوملا ةلص (هللا مكقزرلا ةلمحو ةمضلاب ميظعتلل

 - تعن  ةفص وأ ةحتفلاب بوصنم قوزرملا نم لاح : ًالالح : ًاييط ًالالح ©
 اهلثم ةبوصنم ًالالخل  تعن  ةفص «ًابيطا و ًالالح ًالكا اولك يأ . ردصملل

 . ردصملل ةيناث ةفص وأ ةحتفلاب

 : ةمعن . اهبارعإ برعتو «اولك» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا ةمعذ اوركشاو ©

 رثجا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . مكيلع هللا ةمعن اوركشاو يأ . ةرسكلا

 ينبم صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : ْنِإ : هايإ متنك ْنِإ ©
 . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو « ناك ؛ مسا عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض ءانلا

 ءاحلاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ايإ

 ىلا ةفاضمو نوكسلا ىلع ةينبم «هايا» ةملكلا نوكت نأ زوجيو . بئاغلا ريمض

 . لوألا هجولا حصفقألا:نكلو . بارعإلا نم امل لحم ال ءاملا ليقو . ءاهلا

 دوصقملا نع نايب اهنأل ةفاضا ريغ نم دحاو ءىبش يه « هايإ ١ نإ ليقو

 0 . باطخلاب

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوديعت ©
 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلاو . لمان

 امو اولكف وأ . . هللا ةمعن اوركشاف نودبعت هاي متتك نا : ريدقتلا .

 . اهدعب

 هبال َلِممكرض موكل لَو ١1
 + يت نوال غاب 705

 لمع ال رصح ةادأ وأ ةفوفكمو ةفاك : (نإ : ةتبملا مكيلع مرح امنإ ©

 ل759



 ؛ اناوج هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لغف : مرح . تاحل
 , . زوكذلا:عمج ةمالع ميملاو مرحب قلعتم رورحجمو راج : مكيلع . وه هريدقت

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةتيملا

 ناتبوصنم: «ةتيملا» ىلع فطعلا :يواوب ناتفوطعم : ريزنخلا محلو مدلاو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ريزنخلا . ةحتفلاب اهلثم

 ' . هحبذ دع هيلع هللا مسا ركذي ملامو : ىنعمب : هم هللا ريغل لهأ امو ©

 أ فوطعم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا

 ' بئانو حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لْهَأ . « ةقيملا ١ ىلع
 ' .لهأب قلعتم رورجمو راج :ريغل .وه هريدقت ًازاوج هيف شتسم ريمض لعافلا

 : لهأب قلعتم رورجمو راج : هب . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هب هللا ريغل لهأ » ةلمجو

 , طرش: مسا, : نم . ةيفانتتسا : ءافلا : داع الو غاي ريغ رطضا نمف ©

 , ٠ اذفيم عفر لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم مزاج

 ' لحم يف طرشلا لعف . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : رطضا

 «نما ربخ, عفر لحم يف. هئازج  هباوجو طرشلا لعف.نم ةلمجلاو نمب مزج

 :نم ءيش لوانتل رطضا : ريدقتب ردصملل وأ ةحتفلاب بوصنم لاح : ريغ
 .دوزجم هيلإ فاضم : غاب . ملاظ ريغ يأ غاب ريغ ًارارطضا تامرحملا هذه

 . . ةفطاع ؤاولا . ةركن صوقنم مسا هنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب

 ,يأ ٠ اهبازعإ برعتو «غاب» ىلع ةفرطعم : داع . ىفتلا ديكأتل ةدئاز : ال

 1 . دحلا زواجتم دعتم الو

 ألم يف ءاقلاب نرتقم مناج طرش باوج : ةلمجلا : ميخر روفغ هللا ّنإَف ©

 : .لعفلاب هبشم ديكوتؤف بصن فرح : نإ . طرشلا باوجلل ةطبار ءافلاو مزج
 ' ناعوفرم «نإ» اربخ :ميحر روفغ .ةحتفلاب ميظعتلل بوضنم «نِإ) مسا :هللا

 . ةمضلاب



 لع اوُرثْتل ما انهو ل لحد ب زكا وتلا تس اووف ١١

 © وطالب النورين بكام

 بذكلا اولوقت الو : ىنعمب : بذكلا مكتنسلا فصت امل اولوقت الو ©

 مهمالك فصو يف ةغلابم بذكلاب مهتتسلأ فصوو : مكتتسلأ هفصت امل

 موزجم عراضم لعف : اولوقت . ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا . بذكلاب

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح همزج ةمالعو الب
 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ماللا . ةقراف فلألاو

 عراضم لعف «فصت» و اولوقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 نيبطاخملا ريمض : فاكلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : مكتنسلأ .ةمضلاب عوفرم

 «مكتنسلأ فصت# ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف

 لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص

 بوصنم هب لوعفم : بذكلا . مكتنسلأ هفصت امل : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل

 اهدعب امو «ام» نوكتف . ةيردصم «ام) نوكت نأ زوجيو . اولوقت الب ةحتفلاب
 ةلمجو بذكلا مكتنسلأ فصول : ريدقتلا . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 «بذكلا» و . اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «بذكلا مكتنسلأ فصت»

 ش . بذكلا «مكتنسلأ فصول يأ ردصملل هب لوعفم

 ربخ : لالح . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : لالح اذه ©

 «بذكلا) نم لدب بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم «اذه»

 اولوقت الو يأ فصتب ةقلعتم لوقلا ةدارإ ىلع بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو

 بارعا ةلاح ينو . مارح اذهو لالح اذه لوقتف مكتنسلأ هفصت امل بذكلا

 . اولوقت الب ةقلعتم «مارح اذهو لالح اذه» ةلمجلا نوكت . ةيردصم «ام»

 ال ىنعمب : بذكلا مكتتسلأ فصول مارح اذهو لالح اذه اولوقت الو يأ

 . مكهاوفأ يف لوجيو مكتنسلأ هب قطنت لوق لجأل اومرحتو اوللحت
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 واولاب ةفوطعم : مارح اذهو : بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو ©

 ىنعم نمضتي ال يذلا ليلعتلل ماللا . اهبارغإ برعتو «لالح اذه» ىلع
 ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعق : اورتفت . ضرغلا

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لجم يف لصتم ريمض : واولا . :نوئلا فذح هبصن

 بوصتنم هب لوعفم : بذكلا . اورتفتب ميظعتتلل رورجتو راج : هللا ىلع

 : . ةحتفلاب

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا ّْنِإ ©

 «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا . لعفلاب
 نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعق يهو . امل لحم ال لوصوملا ةلص : نورتفي

 .تبرعأ : بذكلا هللا لع . لعاف عفر لحم يف:لصتم ريمض واولاو

 . ا لمع ال ةيفان : ال . هَّنإ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوحلفي ال ©

 0 . ؟نورتفيل بارعإ برعت : نوحلفي

 /١١ يبات: ات 3

 نم هيلع مه ايف مهتعفتم هريدقت فوذح أدعبم ربخ : عاتم : ليلق عاتم ©

 .ةمضلاب .عوفرم . ليلق عاتم ايندلا يف مهعتمت وأ . ةليلق هعفنت ةيلهاجلا لاعفا

 ٠ ةمضلاب ةعوفرم عاتم - تعن  ةفص : ليلق

 ريض «مج) و رج فرح : ماللا ٠ ةفطاع : واولا : ١ ميلآ الا

 . ةرهاظلا ةمضلاب عوف رم رخؤم ًادتبم : باذع . ةمايقلا موي مهو يأ.

 .باقعو : ىنعمب ٠ ةمضلاب اهلثم ةعرفرم باذسل تن - ةفض أ: ميل
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 2-0 27 همدو ره 1

 كلت لَت عاما ابر حاءءاعَ'دأََو 1
 © دوم هس ذاك

 مسا : نيذلا . رج فرح : ىلع . ةفطاع : واولا : اوداه نيذلا ىلعو«©

 . انمرحب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . امل لحم ال لوصوملا ةلص : اوداه

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةنعاجلا واوب هلاصتال

 ىلع ينبم ضام لعف : انمرح : ليق. نم كيلع اذنصصق ام انمرح ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . لعاف
 دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص يهو «انمرح» بارعإ برعت : انعصق

 . ماعنألا ةروس يف هانصصق ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل بصن لح يف ريمض

 ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم . انصصقب قلعتم رورجمو راج : كيلع

 قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع
 ٠ لبق نم كل هانركذ ام ىنعمب . انصصقب

 برعت : انملظ . ا لمع ال ةيفاث : ام . ةفطاع راولا : مهانملظ امو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و «انمرح» بارعا

 ةئلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو ©

 . نيثالثلاو

 عم م و عل ل 2 001 سر ع رس ل سر

 سي هر اوضة كنب ماو وا نعطيك ١1
 © ٌةيِجيروَف اعدم كيَرَنِ



 ' حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوضنم نإ مسا :كبر

 . | ةفاضالاب رج لحم يف

 مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا: ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذلل ©

 ٠ روفغب قلعت رورجملاو زاجلاو . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمَض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف «اولمعاو

 بوبصتم: هب لوعفم : ءوسلا . ةقراف فلألاو ؛لعاف عفر لحم يف لصتنم

 ٠ ال لوصوملا ةلص : ماثآلا اوبكترا : ىنعمب «ءوسلا اولمع# ةلمجو .:ةحتفلاب

 : ريدقتب «اولمع١ ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج «ةلاهجب» و اهل لحم

 ! . هباقعبو هللاب نيفراع ريغ نيلهاج

 يفرحب ناتفوطعم : اوحلصأو اوبات : اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات مث ©

 . .٠ اوباتب قلعتم رورجمو راج : دعب نم . اهبارعا نابرعتو اراجع" لع فاع
 دعبلل ماللا . ةفاضألاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :

 امناوحلصأو يأأ ًاراصتخا «اوحلصأ» لوعفم فذخحو باطخلل فاك

 | . 'اهبارعإ برعتو' ىلوألا (ْنِإ» نم لدب : كبر نإ : اهدعب نم م كبر نإ«
 ' نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و روفغب قلعتم رورجمو راج : دعب نم
 . ةبوتلا دعب نم يأ .:ةفاضالاب رج لحم يف

 ١ (نِإ) ربخأ كك : روفغ ٠ ديكأتلل - ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللا : ميحر روفغل ©

 : أل ٍناث ريخ وأ روفغل  تعن - ةفص : ميحر . ممل روفغ يأ ةمضلاب عوفرم

 . مهب ميحر يأ . ,ًاضيأ ةمضلاب عوفرم

 ه-
 رس قل

 ل نفي يع

 :ميهاربا ٠ لفل هم ديكرتو بصن فرح : نا: ةمأ ناك ميهاربا ْنِإ ©
 - نيونتلا'- .فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفبلاب بوصنم «ْنإ) مسا

 مدا اتيةَعأَدكَميَبِإ ١١١
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 ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيملعلاو ةمجعلل
 ناك» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ةمأ . وه هريدقت ًازاوج رتتسم
 يف هلاكل ممألا ةمأ يأ هدحو ةمأ ةباثمب ناك يأ «نا» ربخ عفر لحم يف «ةمأ
 وأ ريخلا هنم اوذخأيل سانلا همؤي يأ : مومأم ىنعمب وأ ريخلا تافص عيمج
 . «لوعفما» ىنعمب , ؟هلعفا «نم هب متؤم) ىنعمب

 ناث ربخ وأ ةمأل  تعن  ةفص : هللا رماوأب (مئاق ًاعيطم : ًافينح هلل ًاتئاق ©

 برعت ًافينح ًاتئاقب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةحتفلاب بوصنم ناكل
 . ةماقتسالا وهو فنحلا نم ايقتسم ىنعمب «ًاتناق) بارعإ

 عراضم لعف : كي . بلقو مزج يفن فرح : مل . ةفطاع : واولا : كي ملو ©
 ًاناوج فيفختلل ةفوذحملا نونلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان

 هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو ًابوجو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 .وه

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نكي# ربخب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 © رييش إم هدو جك و يلا 5

 رورجمو راج : همعنأل .  ؟اتناق" بارعا برعت : ًاركاش : همعنأل ًاركاش ©

 لا لع يم يام لعف يعي : هتاسإ هانعتا يأ : هادهو هايتجا ©
 دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . اهبارعإ برعتو «هابتجا» ىلع واولاب ةفوطعم : هادهو .هب
 ىلع ىلإب لعفلا يدع دقو هادهب قلعتم رورجمو راج : ميقتسم طارص ىلإ ©

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم طارصل ةفص : ميقتسم . هدشرأ ىنعم
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 ١  7ملط نيل افتار سك يقذف ©
 , : ةانيطعأ يأ : هانيتآ « ةيفانعسا : واولا : ةنسحأ ايندلا َق 0

 ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 ! ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - لصتتم ٍريمض ءالاو لعاف عقر لحم يف نوكسلا

 و ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ةنسح . هب لوعفم:بصن لحم يف مضلا

 ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو هانيطعأب قلعتم رورخيو راج «ايندلا يف»

 1 . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنإ . ةيفانتتسا وارلا : ةرخآلا يف هنإو «

 رورجيو راج : ةرخآلا يف . 4نا» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاملاو

 : .. اهريخب قلعتم
 : نيحلاصلا .نم . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا : نيحلاصلا نمل ©

 . ماس ركذم عمج هقأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناذ ريب قلعتم رورجيو زاج

 . درفملا يف ةكرحلاو .نيونتلا نم ضوع نونلاو

 هس د ذآ 2
 * نزلا يحير مبا كل 7
 بارع بردو ديا لع فلا فرح مد ةنرقم + كيإ نيحوأ مث ©

 ديفت اهفصو لصأ يف «مث) و. انيحوأب قلعتم رورجمو راج : كيلا «انيتآ»

 ولع يف هنع هيخارت يف تلمعتسا مث نامزلا يف هيلع فوطعملا يخارتلا كلذ

 ام اذه . هيلع فطع امن الحم خمشأو ةبتر ىلعأ فوطعملا نوكي ثيحب ةلزنملا

 . يزشغزلا 0

 . نيئكاسلا ءاقتلال هرخآ رسك بصان يردصم فرح :ن |: عبتا نأ و

 ذل ع رجب هذ رس رمش لمافا ةوكلا لع ينم رمأ لعق

 عابتاب يأ ردقم رج فرخب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدنعب امو ؛نأاو
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 ال يردصملا فرحلا «نأ» ةلص ؟عبتا» ةلمجو ائيحوأب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . اهل لحم

 رورحبم هيلإ فاضم : ميهاربا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ميهاربا ةلم ©
 ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب ش

 .ةيملعلاو

 دئاقعلا نع ًالئام يأ ةحتفلاب برصنم لاح : ًافينح : ناك امو ًافيثح ©
 بصن لحم يف: ةلمجلاو اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيلاح : واولا . ةفئازلا
 ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك ..لاح
 . وه هريدقت

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 مهيدي تاور اوك رعت جف "4
 5 يف اواو

 . هل لمع ال رصح فرح وأ ةفوفكمو ةفاك : (نا : تيسلا لعج امنإ ©
 لوهجملل ينبم ضام لعف وهو تبسلا لابو لعج وأ ضرف يأ : لعج
 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : تبسلا . حتفلا ىلع ينبم

 مسا : نيذلا . لعجب قلعتم رورجبو راج : هيف اوفلتخا نيذلا ىلع ©.

 ىلع ينبم ضام لعف : اوفلتخا . ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 «هيف اوفلتخا» ةيلعفلا ةلمجلاو . اوفلتخاب قلعتم رورجمو راج : هيف . ةقراف
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ . ةيفانعتسا : واولا : كبر ّنِإو ©
 لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنِإ) مسا : كير
 . ةفاضالاب رج
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 : عزاضم لعف : مكحي . ديكاتلل : ماللا : .ةمايقلا مود مهنيب مكحيل ©

 | فرظ : نيب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 . ريهض "مه» و فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع .بوصنم مكحنيب قلعتم نامز
 بوصنم هيف لوعفم :. موي . .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا . مكحيب قلعتم ةحتفلاب ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع

 1 . هَّنإ» ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلاو . ةرسكلاب
 مسا : ام . مكحيب قلعتم رورجو راج : نوفلتخي هيف اوئاك اميف ©

 ' صقان ضام لعف : اوناك . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا.: ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ' : نوفلتخي .. نوفلتخيب قلعتم رورجمو راج : هيف ..ةقراف فلألاو «ناك»

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعف ةلمج
 , ةلص «نوقاتخي هيف اوناك# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 ..بارعإلا نم اهل لحم ال لوبصوملا

 لإ اجووسَةولاومصف يرسم ا
 ايس لو لو سطع لس قر م 1

 ١ © نتف عاوسو ويسعل وورإ أو كين نشأ ف
 ؛- ةلعلا فرخ  هرخآ فذح ىلع ينبم زمأ لعف : عدا: كير ليبس ىلإ عدأ ©

 ,قلغتم رورجمو.راج :: ليبس ىلإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .بطاخملا يمض فاكلاو ةرسكلاب ميظعتلل زورجم هيلإ فاضم : كبر . عداب

 : ةظعوملاو . عداب قلعتم رورو راج : ةذسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ©
 - تعن ةفص : ةنسحللا . اهلثم ةرورجم «ةمكحلا» ىلع واولاب ةفوطعم
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 !نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف يهو «عدا» ىلع راولاب ةفوطعم : مهلداجو ©
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 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 فرح ءابلا . قرطلا نسحأ يه يتلا ةقيرطلاب يأ : نسحأ يه يتلاب ©

 راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا .رج

 - ةقيرطلا  ءابلاب رورجملا فوصوم ا فذح دقو لداجب قلعتم رورنجملاو

 لصفنم عفر ريمض : يه . هلحم يتلا  لوصوملا مسالا ةفصلا تلحو

 - ةفص يأ  لعفأ - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم مسا هنأل نوني

 . لوصوملا ةلص «نسحأ يه# ةيمسالا ةلمجلاو لضفأ

 مسا : كبر . .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا : ملعأ وه كيز َّنِإ ©
 يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم - نإ

 برعتو «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف ةيمسا ةلمج : ملعأ وه . ةفاضالاب رج لح
 . «نسحأ يه» بارعا

 لوصوم مسا : نم . ملعأب قلعتم رورجيو راج : هلييس نع لض نمب ©

 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لض . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 رورجمو راج : هليبس نع . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ةيلعفلا ةلمجلاو .. ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلو لضب قلعتم

 . لوصوملا ةلص

 . اهبارعإ برعتو «ملعأ وه» ىلع واولاب ةفوطعم : نيدتهملاب ملعآ وهو ©
 ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ملعأب قلعتم رورجمو راج : نيدتهملاب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس

 ل 1 تسر سر تش وو وس و هاب 1م س2

 ١" ١١ نوصل حَوطءا صل وب مفوعا متوقف ديماءنأَو ©
 . مناج طرش فرح : نإ . ةيفانتسا : راولا : اويقاعف متبقاع ْنِإو ©

 لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متبقاع
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 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض ءانللا . نب مزج لح يف طرشلا
 : متيقاع ْنِإ و : ريدقتلاو لعفلا لوعفم فذحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 : رمأ لعف: اوبقاع . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : اوبقاغف دعت ىلع ًاموق

 ريمض : اولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوتلا فذح ىلع ينبم

 ' فقّدحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم

 | مناج 7 باوج «مهوبقاعفل ةلمجو . مهوبقاعف : ريدقتلاو ًاضيأ هلوعقم

 ْ يناشلا ملساب لوألا لعفلا يمس .ادقو . نب مزج للجم يف ءافلاب نرتقم

 . ةجوازملل

 لؤصوم مسا : ام . اوبقاعب قلعتتم رورجمو راج : هب متبقوع ام لثمب ©

 ! اهل لحم ال لوصوملا ةلص : متبقوع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' عقرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبنم ضام لعف يهو
 أ عمج ةمالع ميملاو لعاف 'بئان عفر لحم يف نيبطاخملا ريمصض ءاتلا . كرحدللا

 . متبقوعب قلعتم رورخيو راج : هب . روكذلا

 - ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم : مإللا .'ةفطاع زاولا : متربص نئلو ©

 | متريص نئلو : ىنعمب «متبقاع» بارعإ برعت : متربص .عزاج طرش فرح
 ١ لحم الف ةباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «متربص ْنِإ) ةلمجو مهاذأ ىلع
 1 . :بارعإلا نم اه

 ' : ةلمجلاو ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نيرباصلل ريخ وهل ©

 . متربص ردصم رهو مهربص ىلإ عجاز وهو أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع

 , ءاثث ريمبضلا عضوم «نورباصلا» عضوم مكل ريخ مكِربصل متربص نئلو يأ
 ار هيلع لد دقو ريصلا سنج ىلإ عجري وأ . مهيلنع هللا

 عوفرم اوه» ربخ : ريخ .نيرباصلل ريخ ربصللو :ريدقتب مهسنج نيرباصلاب
 : ءايلا : مسالا رج ةمالعو ربخب قلعتم رورجتو راج : نيرباصلل . ةمضلاب

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
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 ا ا ا له

 كفوو لآلة و 1
 ل نوري

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع يئبم رمأ لعف : ربصا . ةفطاع واولا : ربصاو © '

 . مهاذآ ىلع دمحم اي ربصاو يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :كريص . اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسا : واولا : هللاب الإ كريص امو ©
 : الإ .ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم
 آلا كربص امو يأ ربخلاب قلعتم رورجيو راج : هللاب . اه لمع ال رصح ةادا

 . كبلق ىلع هطبرو هتيبثتو هقيفوتب 1

 لعف : نزحت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : مهيلع نزحت الو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 رو لع يف نيباخلا يمسف ةمصا و رج فرح ىلع . تنأ هريدقت ًابوجو

 ىلع وأ نيرفاكلا ىلع نزحت الو يأ نزحتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب
 . مهالض يف اودامت نيذلا نورفاكلا مهب لعف امو نينمؤملا

 عراضم لعف : كت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : قيض يف كت الو ©

 ةفوذحملا نونلا هرخخآ نوكس همزج ةمالعو .نوكت : هلصأو الب موزجم صقان

 مسا عفر لحم يف نينكاسلا ءاقدلال ًابوجو ةفوذحملا واولاو ًانوج فيفختلل
 «نكت» ريخب قلعتم رورجمو راج : قيض يف . اهيلع ةلاد ةمضلاو «نكت»

 رورجملا فوصوملا فذحو . قيض رمأ يف يأ - قيضلا - فيفخت قيضلاو

 انوكي نأ زوجي قيضلاو قيضلاو هلحم - قيض  ةفصلا تلحو  رمأ
 . لوقلاو ليقلاك نيردصم

 يثبم لوصوم مسا «ام) و هلعفي وأ قيضب قلعتم رورجمو راج : نوركمي امم ©

 يهو . ال لحم ال لوصوملا ةلص : نوركمي . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . نيرفاكلا ىلع دوعي لصتم ريمض واولا . نونلا تبوثب عوفرم عراضم لعف

 كر نا



 نأ زوجيو . مكل ةبقاعلا نأل نورفاكلا ركمي امم يأ . لعاف عفر لحم يف
 : رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «اما نوكتف . ةيردصم اام» نوكت

 رياذقتلاو :. بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام»' ةلص "نوركمي» ةلمجو نمي
 . رافكلا وأ نيرفاكلا ركم نم يأ مهركم نم

 0 يوما جا 9
 : مضا :: هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: نيذلا عم هللا نإ ©

 0 ل قلم ناعم فر عم . ةمسفلاب هيظعحال بوصتم هل

 فرح لوخد مدعل فرح يه ليقو هلبق ام كرحت عم هرخآ ةكرحل مسا يه

 ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . انه اهيلع رجلا
 . احل لحم ال لوصوملا ةلص ::هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اوقتا ©
 ْ . ةقراف ٍفلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نينكاسلا

 برعتو.ىلوألا «نيذلا» ىلع واولاب ةفرطعم : نوذسحم مه نيذلاو ©
 ربخت : نوئسحم . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . اهبارعإ

 .. .درفملا نيونت نم ضوع ثونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مها
 نيذلا يلو هللا نا ىنعمي ال لحم ال لوصوملا ةلص «نؤنسحم مه» ةلمجو

 . نوئسحم مه نيذلا يلوو يصاعملا اوبنتجا
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 اهل قارا قا ربي سا عر ١ م د١1 جم دراوسس ترك دب عمس الص د
 7و 000 اما 2 ك١ وو 5ساس + را 02

 *» ليضع ءْوميزاطآَوحاوبى

 : هريدقت  رمضم  فوذحم لعفب قلطم لوعفم : ناحبس :: يذلا ناحيس ©

 هيزنتلا ىلع لدو هّدسم ٌدسف لعفلا ةلزنم  ناحبس  لزن مث ناحبس حبسأ ْ
 ليقو . هلل ًاهيزنت يأ . هللا ءادعأ هيلإ اهفيضي يتلا حئابقلا عيمج نم غيلبلا

 لوصوم مسا : نيذلا . هللا ناحبس اي يأ ةفوذحم ءايب ءادنلا ىلع هبصن زوجي

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لعف : ىرسأ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : اليل هدبعي ىريسأ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 فوذحم لوعفملاو . ىرسأب قلعتم رورجيو راج : هدبعب . وه هريدقت ًازاوج

 - نامز فرظ - هيف لوعفم : ًاليل . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمبض ءاهلاو

 بجعتلا ىتعم ميركلا لوقلا ينو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ىرسأب قلعتم
 هسفنب دعتم لعفلاو ةبحاصملل ءابلا ليقو . هدبع هب صخ يذلا لعفلا نم

 وهو ءارسإلا نم "ىرسأ» و . . ًاليل ًادمحت هدبع ىرسأ وأ هدبع لقن ىنعمب

 لإ نوكي ال ءارمالا : تلق ْنِإف : هفاشك يف يرشغزلا لوقيو . ًاليل ريسلا
 ريكدتلا ظفلب ًاليل هلوقب هناح بس دارأ : تلق ؟ ليللا ركذ ىنعم ايف ليللاب

 نيعبرأ ةريسم ماشلا ىلا ةكم نم ليللا ضعب هب ىرسأ هنأو ءارسإلا ةدم ليلقت

 دبع ةءارق كلذل دهشيو «٠ ةيضعبلا ىنعم ىلع لد هيف ريكدتلا نأ كلذو ةليل

 ةلفان هب دجهتف ليللا نمو : هلوقك ضعب يأ : ليللا نم . ةفيذحو هللا

 . ليللا ضعب يف مايقلاب رمألا ينعي
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 ْ يف ةفرشملا ةبعكلا نم يأ ىرسأب قلعتم رورجمو راج : مارحلا دجسملا نم ©

 . ةرسكلاب رؤرجم دجسملل ةفص : عنملا يأ : ؛مارخلا ٠ ةمركملا ةكم

 برعت (كرشلا نم رهطملا» نسدقملا تيب ىلإ يأ : ىصقألا دجسملا ىلإ ©

 . فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالعو مارحلا دسجملا نم بارعإ

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : هلوح انكراب يذلا ©

 ' هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كراب .دسجملل ةيناث - تعن  ةفص

 قلعتمم ناكم فرظ : هلوح . لغاف عقر. لحم يف لصنتم ريم ؛ان» و انب

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم انكرابب
 8 ايندلاو نيالا تاكربي هانطحأ ىتعمب

 ؛ لغف : هيرن . ؛يكل) ىنعمب ليلعتلل رج فرح : مالل ٠١ اذتايآ نم هيرثل ©

 ريم لعاقلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم

 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 رج لحم يف لصتم ريمض اانا و ىرتب قلعتم رورجتو راج : تايآ نم

 «نم» نأل . يناثلا «ىرن» لوعفم فذحو . ضيعبتلل «نم» و . ةفاضالاب

 1نأ» و :' تقولا نم ةحمل يف ةلقن يهو انتايآ ضعب هيزنل يأ هيلع لدت

 ' قلتم رؤرجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعي امو ةرمضملا

 ش ' ١ . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص هانتايآ نم هيرن» ةلمجو ىرسأب

 : لخم يف لضتم ريمض ءاح او لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : وه هنإ ©

 ' عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجاو ربخ «عيمسلا» و أدتبم عفر لحم يف نوكي نأ

 ١ . ظنا» ربخ

 . دمحم لازقأب عيمسلا يأ . ةمضلاب عوفرم «نإ» بخ : عيمسلا ©

 ىأ . ًاضيأ ةمضلاب عوفرم ِناث ربخ وأ عيمسلل تبن .ةفص : ريصيلا ©

 . هتماركل ةبجوملا هلاعفأب ريصبلا

 و



 ني ا ص ل ب و واسر
 تس و

 6*8 امو فودنم

 ىلع ينبم ضام لعف : يتأ . ةفطاع : واولا : باتكلا ىسوم انيتآو ©

 : ىسوم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انا وانب هلاصتال نوكسلا :

 هب لوعفم : باتكلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ِناث

 : ءاهللا .اهبارعإ برعتو «باتكلا سوم انيتآ» ىلع ةفرطعم : ىده هائلعجو ©

 , ؟ىدها و هانربصو ىنعمب هلأل لوأ هب لوعفم بصن لحب يف لصتم ريمض

 لبق ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم

 . هركن روصقم مسا هنأل مسالا نون دقو نيونتلا

 رج ةمالعو هنم ةفوذحم ةفصب وأ ىدهب قلعتم رورجبو راج : ليئارسا يخيل ©
 . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا

 نم عونمم مسا هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : ليئارسا

 . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا

 ةيهانلا "ال» و 2يأ» ىنعمب ريسفتلا فرح «نأ» نم ةنوكم : آلأ : اوذختت لإ

 . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوذختت . ةمزاجلا

 ءاوذختتت ال» ةلمجو . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيريسفت

 نم لاح بصن لح يف وأ اوذختتب قلعتم رورجبو راج : ًاليكو يئود نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو هيلع تمدق هل ةفص هنأل «ًاليكو»

 . مكرومأ هيلإ نولكوت ًابر : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاليكو
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 ١ اوفا اكِونإ جو َتالحْوعدبَرَو © 711 م
 ٠ وهو ةحتفلاب :بوصنم : :ةيرذ اي : ريدقتب ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : ةيرذ ©

 ال يأ ؛ًاليكو» نم ًالدب وأ نوذختتل ًايناث ًالوعفم نوكي نأ زوجيو . فابضغم

 ' ىنعأ وأ صخأ : ريدقتب ضاصتخالا لع اهبصن زوجيو ًابابرأ  مهولعجت
 © .ةيرذ

 رخ لحم ايف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : حوت عم انلمح نم ©

 ؛ ريِمض «انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم“ضام لجف : لمح . ةفاضالاب

 | منمأ وه ,: :ليق . ةبحاصملا ىلع لدت ةملك : عم . لعاف عفر لح يف لصتم
 : يأ ةيفرظلا ىلع بوصنم انه.وهو افرح ناك الإو رج فرح هيلع لخد نإ

 . نكاس هطسوأ يثالث مسا هلأل هفيرعتو هتيمجع مغر ةرسكلاب

 ١ ءاطاو لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ًاروكش ًادبع ناك هنإ ©
 ! ضام لغف : ناك . (نِإ» مسا بصن لح يف حرن ىلع دوعي بئاغلا ريمض

 ربخ: : ادبع . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان

 ' اهلثم ةبوصنف ًادبعل - تعن  ةفص : ًاروكش . ةحئفلاب بوصنم «ناكا

 ليلغتلا ديفت يتلا «ْنِإ» ربخ عفر لحم يف : ًاروكش ًادبع ناك ةيلعفلا ةلمسجلاو

 0 3 0 2 ل سورس

 ضال يلا لكلا 1 سالو
 * يكلي

 ١ ينبل انيتآو» بارعإ برعت : باتكلا يف ليئارسا ينب ىلإ انيضقو «
 ' . ئضقن قلعتم رورجمو راج : باتكلا يف . ةيناشلا ةيآلا يف ةدزاولا «ليئارسا

 انيضق يرجي نأ زوجيو ال لحم ال فوذحم مسسق باوج :: ةلمججلا : ندسفتل ©

 تك



 ينب ىلع انيضقو : ىنعملا : ليقو انمسقأو لاق هنأك مسقلا ىرجم - انيحوأ -

 ينبم عراضم لعف : ندسفت . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . ليئارسا
 نونلا فذح ىلع هئانب بيسو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح ىلع

 ىلع هئانب ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا
 ال ديكوتلا نونو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال نونلا فذح
 . اهل لحب

 نع ةبئان : نيترم . ندسفتب قلعتم رورجبيو راج : نيترم ضرألا يف ©
 ءايلاب بوصنم . نيداسفإ ضرألا يف ندسفتل يأ دوعلا نايبل قلطملا لوعفللا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل
 . اهيارعإ برعتو «ندسفتلا ىلع واولاب ةفوطعم : ًاريبك ًاولع نلعتلو ©

 - تعن  ةفص : ًاريزك . ةحتفلاب ردصملا لع بوصنم قلطم لوعفم : ًاولع

 . (يظع ًارابكتسا نريكتستل ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاولعل

 دمي و0 مع ةيابلو دودو 0

 © رئت ين كيانا
 نم لبقتسي ال فرظ : اذإ . ةيفانتتسا : ءافلا : امهالوأ دعو ءاج اذإف ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نمزلا
 ضام لعف : ءاج . اذا - فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب

 رورجي هيلإ فاضم : ىلوأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : دعو . حتفلا ىلع .ينبم
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب
 باقع دعو : ىنعمب . ةينثتلا ىلع لاد فرح فلألاو داع فرح ميملاو
 . امهالوأ

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اذل ًادابع مكيلع انثعب ©
 هان و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انطلس يأ : انثعب

 س55



 ميما انثعبب قلعتم رورجتو راج : مكيلع . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 ': انل . ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادابع . نيبطاخملا روكذلا عمج ةمالع

 . ًادابع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج

 ةقحلم اهنأل ءايلاب ةبوصنم ًادابعل ةيناث ةفص : ينوأ : ديدش سأب يلوأ ©

 مسا يه ليقو . اهل دحاو ال يوذ : ىنعمب عمج ةملكلاو ماسلا ركذملا عمجب

 رورجم هيلإ فاضم : ةوق يأ : سأب .بحاص ىنعمب : وذ .هدرفم عمج

 : . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم سأبل - تعن  ةفص .: ديدش .ةرسكلاب

 :ناك نا اودكأتيل مكرايد نيب وأ طسو اوددرتف يأ : رايذلا لالخ اوساجف ©

 ىلع ينبم لضام لعف : اوساج . ةيببس : ءافلا . دعب مكنم اولتقي مل نم ةمئ
 لحم يف - نيبئاغلا ريمض  لضتم ريمض واولا . ةعامجلا ئاوب هلاضتال مضلا

 ىلع :بوصنم اوساجب قلعتم ناكم فرظ : لالخ . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ةمالعو ةفابضالاب رورجم هيلإ فاضم : رايدلا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا

 ٠ . ةرسكلا هرج

 ؛ىلعأ ينبم صقات ضام لعف : ناك . ةيفانتتسا واولا : ًالوعفم ًادعو ناكو ©

 . باقعلا دعو ناكو يأ : وه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا
 :ةيوصنم ادعول - تعن  ةفص ًالوعفم . ةحتفلاب بوصنفم «ناك» ربخ : ادعو

 ش . لعفي نأ دب ال ًادعو : ىنْخمب . ًاضيأ ةحتفلاب

 2 أسس سد 7 او بس هديك م ا دم مرسم را
 ْمكحتأَدَجَو نيو لور هاند دما لع ركل 1

 رج

 ١ © اًرِقركأ
 'متررك يأ مهيلع ةلودلا مكل اندعأ مث يأ : مهيلع ةركلا مكل انددر مث ©

 ىلع يتبم ضام لعف : ددر . فطع فرح : مث . مكرصن دعب موجملا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و.. اني هلاصتال نوكسلا

 :نييطاخملا  .روكذلا عمج ةمالع ميملاو انددرب قلعتم رورجمو راج :مكل .لعاف
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 ريمض 'مه8»و . رج فرح ىلع . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةركلا

 «هرسكلا»

 «انددر» بارعا برعت : انددمأ . ةفطاع واولا : لاومأب مكانددمأو ©

 . انددمأب قلعتم رورجتو راج :لاومأب
 ةمالعو اهلثم ةرورجم «لاومأ» ىلع واولاب ةفرطعم : مكانلعجو نينبو ©

 بارعا برعت : مكانلعجو . ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم اهنأل ءايلا اهرج 1

 . (مكانددمأولا

 فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت مو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريفذ رشكأ ©

 . لعفلا نزو فصولا نم اهيف امل وأ لعفلا اههيشلو - لعفأ - نزو ىلع

 . نيلتاقم ًالاجر يأ ًاعمج رثكأ : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاريفن

 0717 رف لوس شكا 7 ا رس ا ل 00
 10161 لفل النير هيئات 9 ا اس 5 ا - 6

 : ممسحأ . مناج طرث فرح : نأ : مكسفنأل متنسحأ متنسحأ ْنِإ ©
 يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف !

 عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف نيبطاخملا ريمض ءانلا . نإب مزج لحم
 ريغ علاج طرش باوج : متسحأ ةلجو . تيرسعأ : متتسحأ . روكذلا

 . عمم ميلا ةفاضالاب رج لع يف نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 . اهبارعإ برعتو «متتسحأ ْنا» ىلع واولاب ةفوطعم : اهلف متأسأ ْنِإَو» .٠
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 :قلعتم اهليعف : ىنعمب رورجمو راج : امل . طرشلا باول ةطبار ءافلا :اهلف

 ىلع .متأسأ متأسأ ناو يأ مدقت ام هيلع لد دقو فوذحملا طرشلا باوجب

 :, ال ةيباقعلا لصحي : حصألاو اهيلع باقعلا لصحي ': ىنعمب . مكسفنأ

 ءاج اذاف يأ ١ ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةرخآلا دعو ءاج اذاف ©

 .تميقأو !مهانثعب» انه نوكي طرشلا باوجو . ةرخآلا ةرملا ةبوقع دعو

 وهو ب اذا - باوج فذح دقو  ةرملا  فوصوملا ماقم + ةرمخآلا  ةفصلا

 . هيلع ًالوأ هركذ ةلالدل «مهانثعب»

 عراضم لعف : ءوسي . ليلغتلل رج فرح : ماللا : مكهوجو اوؤسيل ©

 ريمض : واولا . نوئلا فذخ هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم

 بوصنم هب لوعفم : هوجو . ةقراف فلألاو لعاق عقر لحم يف لصتم

 عمج ةمالع' ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا :ريمض فاكلا . ةحتفلاب

 ةلمجو .. ماللاب رج لع يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةزمضملا «نأ» و روكذلا

 اهولعجيل ::: ىنعمب بارعإلا نم ا لحم ال «نأ» ةلص "مكهوجو اوؤسي)

 00 . انثعبب قلعتم رورجملا لوؤملا ردصملاو ةءاسملا:راثآ

 بارعا برعت : دجسملا اولخديل . ةفطاع : واولا : ذجسمملا اولخدبلو ©

 «مهانثعبا هو . ركذ دقو ًاضيأ فوذحمب ةقلعتم ماللاو .هوجولا «اوؤسيلا
 . دجسملا اولخديل

 . ةيردصم :.ام . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : ةرم لوأ هولخد امك ©

 ريمبم واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هولخد

 .٠ هب 'لوعفنم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو لعاف غفر لحم يف لصتم

 راجللاو.. رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «اماو

 ًالوخد دجسملا اولخديل : ريدقتلا . فودحم قلطم لوعفمب قلعتم زورجملاو
 . اهل لحم ل ةيردصملا «ام» ةلص « هولختد » ةلمخو . ةرم لوأ هايإ مهرخدك

 دورجم هيلإ فاضم :ةرم .ةحتفلاب بوصنم هولخدب قلعتمإنامز فرظ :لوأ

 ْ ١. ةرسكلاب

 سل آةةد



 .«اوءوسيلا» بارعا برعتو اوكلهيل يأ : اوريتيل .ةفطاع :واولا : اوريتيلو ©

 تقو وأ ًاكالهإ مهتبلغو مهولع ةدم مكوكلهيل : ىنعمب : ًاريبتت اولع ام©

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو . . نيلاع اوماد ام ىنعمب وأ مهولع
 ةيردصم «ام) وأ . هيلع اولوتساو هوبلغ ءيش لك اوكلهيل. : يأ . اوربتيل

 ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملع . ةينامز
 . اهيلع ةلاد ةحتفلا ةيقبو ةعابجلا واو عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا فلألا
 قلطم لوعفم : ًاريبتت . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا "ام» و . ةحتفلاب بوصنم
 . .مهولع ةدم اوربتيلو ريدقتب .اريبتتب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

 را 2 11د رأي كوع /
 ةميركلا 0 ًابارعا تبرعأو تحرش : مكمحري نأ مكبر ىسع ©

 متبت نإ ةيناثلا ةرملا دعب مكمحر ي نأ : ىنعمب ةبوتلا ةروس يف ةئاملا دعب ةيناثلا

 . ىرخأ ةبوت
 ضام لعف : متدع . مزاج طرش فرح ْنِإ .'ةيفاتئسا : واولا : متدع نإو ©

 مزج لش يف طرشلا لمف دلرحمسلا عقرلا ريمصفب اصل ةوئاسلا ىلع يح

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف نيبطاخملا ريمض ءاتلا . ن

 . ةثلاث ةرم نايصعلا ىلا متدع نا : ىنعمب

 . بارعالا نم هل لح ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : اذدع ©
 يف هقازجو طرشلا باوج انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دع
 ىلإ اندع : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هلن» و . ْنإِب مزج لحم
 . مكتبوقع

 : منهج . اهبارعإ برعتو ةاندعا ىلع راولاب ةفوطعم : منهج انلعجو ©
 ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ثينأتلاو ةيملعلا
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 أل ءايلا مسالا رج ةمالعو لعجب قلعتس رورجو راج ؛ ًايصح نيرفاكلل

 اريصح .. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 ٠ ةركذ هلأل ةننلا ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم

 ص 0 1 ََ اهيل نذير اطعم يس ام ملا

 4 تكول 0

 يل اع ل لقلب هس ديكو بسن فرح: نآرقلا اذه نإ

 الدب: :, نآرقلا . َّنا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ

 .:ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم ةراشالا مسا نم

 : يدبي . 4نا» ربخ عفر.لخ يف : ةيلعفلا ةلمجلا : موقأ يه يتلل يدهي ©
 ةيف راتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا .ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ىلع ينبم لوصوم مسا :.يتلا : رج فرح ماللا : يتلل : وه هريدقت ًانوج

 ةقيرظلا ىلا :ىنعمب يدهيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب ربج لحم يف نوكسلا

 0 للا يتلا

 [مهم مفوصوملا ماهيا ينَّنأل ةعئار ةغالب فوصوملا فذح فو ماللاب رورجملا

 اع ينبم لصفنم عفر, ريمض : يه . 'هحاضيا يف دقفي ًايغالب ًاقوذ ردق

 هلأل نوني مو ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ ربخ : موقأ . ًادتبمأ عفر لحم يف حتفلا

 ةيمسالا ةلمملاو . ليضفت ةغيص  لعفأ  نزو ىلع - فرصلا نم عونمم مسا

 . اهل لحي ال لوصوملا ةلص

 غفر ةمالعو اهبارعإ برعتو «يدب» ىلع واولاب ةفروطعم : نيذمّؤملا رشيدو ©

 ركذم .عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 ا ا ْ . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : تاحلاصلا :نولمعي نيذلا ©

 ٍتونلا توبثب: عوفرم عراضم لعف : نولمعي . نينمؤملل - تنعن - ةفص بصن

 كك ل



 بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا . لعاف عفر ل يف لصتم ريمض واولاو

 : ةيلعفلا ةلمجلاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 فرح : ماللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ًاريبك ًارجأ مهل ْنأ ©
 ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ئيبئاغلا ريمض ؟مه» و رج
 (يظع يأ : ًاريبك . ةحتفلاب بوصنم رخؤم 4ْنأ» مسا : ًارجأ . مدقم (نأ»

 ليوأتب اهربخو اهمسا عم (ْنأ») و ةحتفلاب ةبوصنم ًارجأل - تعن - ةفص

 ردصملو يظع ًارجأ هللا دنع مه ّنأب يأ ردقم رج فوحب رج لح يف ردصم

 . رشبيب قلعتم لوؤملا

 ٠١ ميلود ركلة نركأو *
 ًارجأ مهل نأ ىلع واولاب ةفرطعم : ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نأو ©

 . مهئادعأ باقعبو مهباوثب نيتنثا نيتراشيب نينمؤملا رشب هنأ ىنعم ىلع «ًاريبك

 .لعفلاب هبشم فرح : َّنأ . نوبذعم نوئمؤي ال نيذلا نأب ربخيو : ىنعمب وأ

 ةيفان : ال . نأ مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اه لمع ال
 : ةلمجلاو نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاب . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص

 . «نأا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اًميلآ ًاباذع مهل اندتعأ ©

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انأيه وأ انددعأ يأ : اندتعأ
 ريمض ؟مه) و رج فرح ماللا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هاناو

 لوعفم : ًاباذع . اندتعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . اهلثم ةبوصنم ًاباذعل - تعن  ةفص : اًيلآ . ةحتفلاب بوصنم هب
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 ١ عسل انور ل رت مضل © ردم 1 و
 عوفرم عراضف لعف :.وعدي . ةيفانئسا : واولا : ىشلاب ل عدبو ©

 يف وأ ةءارقلا يف ةفوذحملاو طخ ةطقاسلا 91 ىلع لقشلل ةردقملا ةمصضلاب

 نأل ةيلصأ واو يهو فحاصملا ضعب يف ةتبثم يهو نينكاسلا ءاقتلال باتكلا

 لعاف: : نابشالا . اهيلع ةلاد ةمضلا ىقبتو لعفلا مزج دنع فذحت لعفلا مال

 ئلعتم.رورجمو راج : رشلاب . هبر ناسنالا وعديو : ىنعمي ةميفلاب عوفرم

 ريخاب محل هوعدي (مك هلامو هلهأو هسفن لع.رشلاب هبضغ هللا وعدي وأ وعديب

 . الوجع قلحخ هنأل كلذ

 بئاغلا ريمض ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :هءاعد : رثخلاب هءاعد ©

 ناسنالا وعدي اهءاعدإ ردصملاب رورجمو راج : ريخلاب . ةفانضالاب رج لحم يف

 . ريخلاب هئاعد لثم رشباب ًاءاعد ةبضغ هللا

 ,صقان ضام لعف : ناك . ةيفانكتسا : واولا : الوجع ناسنالا ناكو ©

 اهريخ .: ًالوجع . ةمضلاب عرفرم «ناك» مسا : ناسنالا : حتفلا ىلغ ينبنم

 ياء ءاَسوق نإ دق نمو ١
 نينا هازال كبت ا فكتب راهي

 © 1ك هل ناسف

 يال لعن لعج . ةيفاتتسا : والا: نيتيآ راهشلاو ليللا انلعجو «

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم رزيمض ةانا.و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع: ينبم
 ةفوطعم : راهنلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ::ليللا . لعاف عفر لحم
 هنأل ءايلاب بوصنم ناث هب لوعفم : نيئيآ . اهلثم ةبوصنم «ليللا» ىلع واولاب

 دس شال



 ىلع نالدت نيزجعم مهانلعج : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلا . ىنثم
 . هللا ةمظع

 انلعج# بارعا برعت : ةيآ انوحم . ةيفاتئكتسا : ءافلا : لدللا ةبآ انوحمف ©

 اهئايض بجحب : ىنعمب ةرسكلاب ورجم هيلإ فاضم : ليللا . «ليللا
 هيف ءايشالا رصبت ال (لظم هسومطم ءوضلا وحم ليللا انلعج يأ .اهرونو

 . ءيش نابتسي ال يأ

 . «ليللا ةيآ انريحمف» بارعا برعت : ةرصيم راهثلا ةبا انلعجو ©

 هيف رصبت يأ . ةرين ةئيضم ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةرصبم
 راهنلاو ليللا يرين انلعجو : رخآ ىنعمبو . سمشلا ءوض ديرأ يأ ءاينثألا

 . رمقلاو سمشلا : هناحبس ديري نيتيآ

 : اوبلطت يأ : اوغتبت . ليلعتلل رج فرح : مكير نم ًالضف اوغتيتل ©
 . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عاضم لعف

 امو ةرمضملا (ْنأ» و ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 انلعجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :.اهدعب
 :مكبر نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالضف .«نا» ةلص «اوغتبت» ةلمجو

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ميظعتلل رورجبو راج

 ٠ «ًالضف» نم ةفوذح ةفصب قلعتم «مكبر نم» و . روكذلا عمج

 بارعا برعت : ددع اوملعتل . ةفطاع : واولا : نيذسلا ددع اوملعتلو ©

 قحلم هّأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نينسلا . اوفرعتل يأ «ًالضف اوغتبتلا
 تبرعأ انهو تاكرحلاو فورحلاب برعت ةملكلاو ملاسلا ثلؤملا عمجب
 . فرحلاب

 اهلثم ةبوصنم «ددع» ىلع ةفوطعم : باسحلا . ةفطاع : واولا : باسحلاو ©

 لحو «سنج» فاضملا لوعفملا فذحف باسحلا سنج اوملعتلو يأ ةحتفلاب

 . هلحم  باسحلا  هيلإ فاضملا
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 هدعب.ام هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : لك . ةفطاغ واولا : ءيش لكو ©

 لحم يف لصتنم ريمض ءاهلاو «انلعج» بارعا بردعت : ًاليصفت هانلصف ©

 .: ةحتفلاب ردصملا ىلع  بوصنم قلطم لوعفم : ًاليصفت: . هب لوعفم بصن

 ساس سرا نار سوا و بلو رطب وو ور تس واس رت6 ا

 انكي ركع ولو رع عنف ايلعإليو ١
 © فسالكأي

 !برعتو «هاتلصف ءيش لك» ىلع واولاب ةفوطعم : هانمزلا ناسنإ لكو ©

 الا . اهبازعا

 :يف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلمع يأ : هرئاط : هقنع يف هرئاط ©

 . هتع كفي ال هل مزال هلمع نأ يأ هلمع نم راط ام هانمزلأ : ىنعمب

 'لعف : جرخن . ةيفانغتسا : واولا : ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخنو ©

 :هل نحن هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 ىلع بوصنم .جرخنب قلعتم هيف لوعفم : موي . جرخنب قلعتم رورجمو راج

 .ةرسكلاب رورحت هيلإ فاضم : ةمايقلا .فاضم وهو ةحئفلاب ةينامزلا ةيفرظلا
 . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : ًاباتك

 رذعتلل فيألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ًاروشنم هاقلي ©
 :ريمض - لصتم ريمض ءاحلاو . وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةفض بصن لحم يف «هاقلي 8 ةلجو . هب لوعفم بضن لحم يف  بئاغلا

 ريمُض نم ,ةحتفلاب بوضنم لاح وأ هل ةيناث ةفص : ًاروشنه . ًاباتكل - تعن
 ١ . «هاقلي»

 ل 565*



 آس 2 70000
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 : أرقا ةكئالملا هل لوقتف يأ . لوقلا ةدارا ىلع ةلمجلاو

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىفك كياتك ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا
 . رذعتلل فلألا ىلع

 لعاف : كسفن . ديكوتلل دئاز رج فرح ءابلا: كيلع مويلا كسفني ©

 هيف لوعفم نامز فرظ : مويلا . ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا  ىفك -

 قلعتم رورجمو راج : كيلع . ىفكب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم

 نم ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم زيي : ًابساح ىنعمب : ًاييسح ©
 . ةحتفلاب ًابوصتم سفنلا

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نم : هسفنل يدتهب امئنإف ىدتها نم ©

 لمف نم ةيطرخلا ةلمجلاو ًادتبم عفر لحم يف : نينكاسلا ءاقنتلال رسكلاب كرح
 ىلع ينبم ضام لعف : ىدتها . «نم# ربخ عفر لحم يف . هباوجو طرشلا

 ريمض لعافلاو ْنِإِب مزج لحم يف طرشلا لعف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا
 ةعقاو : ءافلا . قحلا ىلا ىدتها نم : يأ . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . ال لمع ال رصح فرح وأ ةفوفكمو ةفاك : اهنا . طرشلا باوج يف

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدتهي
 ءاهلاو يدتهيب قلعتم رورجمو راج : هسفنل . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم
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 يدتب اينافا ةلمجو . ةفاضالاب :رج لحم يف - بئاغلا ريمض  لصتم ريمض

 1 اهبارغا برعتو اهلبق ام ىلع ةفوطعم : اهيلع لضن امنإف ّلض نمو «

 ىلع ةرهاظلا ةمضلاب .عوفرم «لضي» لعفلاو رهاظلا - لع ينبم .(لض» و

 . هرخآ

 . ةيفانكتسا واولا مثإلا نم اهلمح اهنع لمحت الو ىنعمب : ةرزاو رزق الو ©

 'لعاف .: ةرزاو ؛ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رزت . اهل لمع ال ةيفان : ال

 - سفن - فوذحملا لعافلا ماقم:- ةرزاو ةفصلا ةماقاب يأ .. ةمضلاب عوفرم

 . ةرسكو ءات نيب اهعوقول واولا تفذح رزوت : لعفلا لصأو

 .. فاضم وهو . ةحتفلاب ردصملا لع بوصنم قلطم لوعفم : ىرخأ رزو ©
 تّلح دقو .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورح هيلإ فاضم : ىرخأ

 ّْ ىرخأ لمح يأ - سفن - فوصوملا هيلإ فاضملا لمع - ىرخأ - ةفصلا

 لعف : انك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : نيِبّدعم انك امو
 لحم يف لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم.صقان ضام

 :نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم اهربخ نيبذعم «ناك» مسا عفر
 هريذقتو لغافلا مسا لوعفم فذح دقو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 ٠ . ًاموق

 ,قحلا مهل نيبي مهيلإ ًالوسر ثعبن نأ دعب الإ ىنعمب : ًالوسر ثعبن ىتح ©
 ؛نأب ببوصنم عراضم لعف : ثعبن . رجو ةياغ فرخ : ىتح . لطابلاو
 ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو - ىتخ  دنعب ةرمضم
 امو ةزمضملا «نأ» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالوسر . :نحن هريدقت

 'نيبذعمب قلعتم زورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصنم ليوأتب : اهدعب
 امل لحم ال «نأ» ةلص «ًالوسر ثعبن» ةلمجو
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 يعل اهيفأوقَسَفف هيَ رمي 1 رادو 7 ١

 «©© ارم اهي لولا
 لبقتسي ل فرظ : اذا . ةيفانئتسا : واولا : ةيرق كلهن نأ اندرأ اذاو ©

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نمزلا نم
 .لحم يف لصتم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اندرأ
 اذا فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف كاندرأ» ةلمجو . لعاف عفر

 ةمالعو ْنأب برصنم عراضم لعف : كلهن . ةيردصمو بصن فرخ : نأ

 لوعفم : ةيرق . نحن هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو 4نأ' و . ةحتفلاب بوصنم هب
 , نأ ةلص «ةيرق كلهم» ةلمجو «اندرأ»

 . ال لحم ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اوقسفف اهيفرتم انرمأ ©

 انرثك : اهانعم ليق : انرمأو اودرمتو اهنع اوجرخف ةعاطلاب مهانرمأ : ىنعمب
 يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :رمأ
 وملاس ركذم عج هلل اياب بوصنم هب لوصنفس : يتم + لعاق عقر لح

 لعف : اوقسف . ةيفائئكتسا : . ةفاضالاب رج لع ٌك لصتم ريمض هاه

 ني ل ف لضم يل واول . ةعامجلا واب اصتال ملا لع يم فاس

 . ةقراف فلألاو لعاف

 : ءافلا : قحف . اوقسفب قلعتم رورجمو راج : لوقلا اهيلع قحف اهيف ©
 وأ اهيلع قح اهيف اوقسف اللف ىنعمب ردقم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةيببس
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ّقح . مهرمدف باذعلا ةملك وهو مهيلع
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوقلا . قحب قلعتم رورجيو راج : اهيلع

 اندرأ» ةلمج بارعا برعت : انرمد . ةيفانئتسا : ءانلا : ًاريمدت اهانرمدف ©
 لوعفم : ًاريمدت . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛اه» و «انرمأو
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ردصملا لع بوصنم قلطم
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 جسردع# هر
 ميكس 7 جودج نر © ارض ار ا داي بود ير عودج صن ورشا اكلم أكو 01/

 :بصن لحب يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيربخ : مك . ةيفانئتسا : واولا : مكو ©

 مان"' و .٠ اب هلاصتال' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نورقلا نم انكلهأ ©

 راج : لايجألا نم يأ : نورقلا نم . لعاف عفر لحمأيف لصتم ريمض

 مسا :ةيربخلا 'مك» نأ ثيح . هل نايب وهو . مكل زييمتب قلعتم رورجمو
 كلذ ْنيِب ًانورقو ًادومثو ًاداع انكلهأ ىنعمب «ًاريثك» انه اهزييمتو . ريثكتلل

 رورجم هيلإ فاضم : حون . انكلهأب قلعتم رورجمو راج : حوت دعب نم ©

 . نكاس هطسوأ يئالث هنأل هتيملعو هتيهمجع مغر ةرسكلاب

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . ةيفانعتسا : زاولا : كبري ىفكو ©
 رورجم مسا : كير . دئاز رج فرح ءابلا : كبري . ربذعتلل فلألا ىلع

 لحم يف .بطاخملا ريمض فاكلاو «ىفك» لعاف هنأل ًالح عوفرم ًاظفل ميطعتلل
 .  ١ ةفاضالاب رج

 رورجم هيلإ فاضم : هدايع . ٠ ًاهبخب قلععم رورجتو راج : هدايع 0 ©

 نيلاخ. نوكي نأ زوجيو . ةحستفلاب نايوصنم ناعباتنم نازي : ًاريصي ًاريبخ ©

 يف نوكسلا, ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ةلجاعلا ديرب ناك نم ©
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 عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم

 لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . «نم» ربخ
 :ديري . «نم» نلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض همساو نمب مزج
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 لوعفم : ةلجاعلا . «ناك١ ريخ بصن لحم يف «ةلجاعلا ديريا» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . ةرخآلا ءازج ىلع اهايإ ًالضفم ةلجاعلا ةايحلا : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب
 ةملك نأل  ةايحلا - فوذحملا فوصوملا لحم  ةلجاعلا  ةفصلا تلح دقو
 . ءاسألا ىرجم يرجت يتلا تافصلا نم  ةلجاعلا»

 اهل لحم الف ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : اهيف هل انلجع ©

 «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لجع . بارعالا نم

 ريمضو انلجعب قلعتم رورجيو راج : هل . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةبئاغلا ريمضو انلجعب قلعتم رورجيو راج : اهيف . «نم# ىلع دوعي بئاغلا
 .٠ ةلجاعلا ىلع دوعي

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ءاشف ام ©'

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «ءاشنا و «ءاشنا لعفل مدقم هب لوعفم وأ انلجعل
 ريمض وهو ىلاعت هللا يأ . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةلص « ءاشن » ةلمجو هتردق تلج دحاولا ريمض وأ ميخفتلاو ميظعتلا

 . لوصوملا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ماللا : ديرث نمل ©
 - لك - نم ضعب لدب وهو اهل نم لدب رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم
 ءاشن بارعا برعت : ديرن . ةرشكلا يف وهو «نم» ىلا عجري ريمغلا نأل
 بصن لحم يف فوذحم ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ديرنا ةلمجو

 . مهديرن نمل : ريدقتلا هب لوعفم هنأل

 «هل انلجع» بارعإ برعت : هل انلعج .ةفطاع : مث : متهج هل انلعج مث ©
 . فرصلا نم عونمم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : منهج
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 . اهلخدي متهج ىلا هب انعفد : ىنعمب : اروحدم ًامومذم اهالصب ©

 يمض لعافلاو زذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىلصي

 !.هب لوعفم بصن لح يف ةبئاغلا ريمض ءاه» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 .. هدل» يمض نم لاح وأ . مثهجل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو
 دحاولا مكح اهيف نينثالا مكحو ةحتفلاب نايوصنم نالاح :: ًاروحدم ًامومذم

 هللا ةمحر نم  انيمحر نم ًادورطم (ًايوحدم»و . نيتفصلل عماج يأ

 : . ةتاححبس

 55ج دوور مقل 20 لور 211 1 رس

 ها وكف سو ضو وهو جيتس 1 جسر 4 ١

 . اهارعإ ثرعتو «ناك نم» ىلع واولاب ةفوطعم نمو: اةرخآلا دارأ نمو ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دارأ

 فوصوملا فذح . ةرخآلا ةايحلا يأ ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : ةرخآلا

 ينبم ؛لعفلاو (دارأ» بارعإ فرغت: .ىعس . ةفطاع : ا: اهل ىعسو ©

 .. ئعبس قلعتم :رورجمو راج : : املا تلا فأل لح ردقلا م لع

 فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم  ردصملا لع برصنم : اهيعس «
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اهاو

 ال ةيضارتعا: : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح وأ ةيضارتعا ؤاولا : نمؤم . وهو ©

 ف حتفلا ىلع يتبم لصفنم عفر ريمض : وه . لاح بصن لحم يف وأ اهل لحم

 انايا نمؤم وهو ىنعمب ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : نمؤم م أدتبم عفر لحم
 ْ . هعم كرش ال

 نرتقم عناج طرش باوج : ةلمجلا : ًاروكشم خهيعس ناك كئلوأف ©
 ينبم ةراشا مسأ «ءالوأ» و طرشلا باول ةطبار : ءافلا . مج لحم يف ءافلاب

30 



 ضام لعف : ناك . باطخ فرح فاكلاو . أدتبم عفر لح يف رسكلا ىلع

 ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم «ناكا مسا : ىعس . حتفلا ىلع ينبم:صقان
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ اروكشم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 عفر لح يف هللا دنع ًالوبقم ىنغمب (ًارركشم مهيعس ناك١ ةيلعفلا ةلمخلاو
 . ؟«كتلوأ) ربخ

 ١ روض يو طع كامو كير طعم كوم >*4 تسر دس لس كه لم رحا برس س7 سو ش
 الك دمن يأ روكذملا هرسفي رمضمب بوصنم هب لوعفم : الك : فمن الك ©

 نم ًاضوع وأ ريكنتلل ةملكلا تنون دقو نيقيرفلا نم دحاو لك : ىنعمب 03

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دمن . هيلإ فاضملا

 يأ .٠ مهدمن : ريدقتلا «دمن» لوعفم فذحو . ًابوجو هراتتساو نحن هريدقت

 . انئاطع نم مهديزن

 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ .٠ هيبنتلل حاملا: ءالؤهو ءالؤه ©

 ىلوألا «ءالؤه» ىلع واولاب ةفوطعم : ءالؤهو . «ًالك» نم ًالدب بصن لحم

 . اهبارعإ برعتو

 رورجم هيلإ فاضم : كبر . دمنب قلعتم رورجمو راج : كير ءاطع نم ©

 ىنبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا : واولا : كير ءاطع ناك امو ©

 «ام١ امأ . تبرعأ : كبر . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ءاطع .حتفلا ىلع

 . هلضفو كبر ناك امو يأ . هل لمع ال يفن فرح يهف

 عون كبر ءاطع ناك ام : ىنعمب . ةحتفلاب برصنم /ناك» ربخ : ًاروظحم «

 : نيقيرفلا قزري هناحبس هنأ يأ . ًارفاك مأ ًانموم ناكأ ءاوس هبلاط ىلع

 . رفاكلاو نمؤملا

 تك7؟6هالا



 قدر يي 8 3 ضع 100000 1 ١

 © كيت ارا

 .ةريدقتايوجو هيف تتسم ريض لعاشلاو نوكسلا ىلع ينيس رسأ لعف رظنا ©

 : .هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو .رابتعالا نيعب رظنا ىنعمب تنأ

 . : لضف . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اًنلضف فيك ©

 , عقر لحم يف لصتم ريمض «انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 1 . لعاف

 نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب ىلع مهضعب ©
 . انلضفب قلعتم رورجيو راج : ضعب ىلع . ةفاضالاب رج لح يف

 :ادتبم : ةزخآلا . ديكوتلا مال : ماللا . ةيفانئسا : وازلا : ربكأ ةرخآللو ©

 ' نم: عونمم مسا هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم اهربخ : ربكأ : ةمضلاب عوفرم
 .لعفلا نزو ىلع هنوكلو ليضفت ةغيص . لعفأ نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا

 'هّنأل ةحتفلا 'نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم زييمت : ًاليضفت ربكأو تاجرد «

 ؛تاجرد ربكا» ىلع واولاب ةفوطعم ًاليضفت ربكأو .ملاسلا توما عمجب قحلم

 . ةرهاظلا ةحئفلا  ًاليضفت - بصن ةمالعو . اهبارعإ برعتو

 رون تو دج رست هي 0

 اان ام 27 هةهكسمال راع 7”

 هيتس ايمسف لغافلا هرخآ نوكس همزج ةفالصو الب مزج عياضم

 :يف وأ ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : :عم ٠ . تنأ هريدقت ًابوجو
 'بضن لحم

 :ميظغتلل رؤرجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فإضم وهو لعجت الب قلعتم
 1 : 0 . ةرسكلاب
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 بوصنم ًاهلإل - تعن : ةفص : رخآ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رخآ ًاهلإ ©
 . لعفأ نزو ىلع فرصلا نم عونمم وهو ةحتفلاب

 لعف : دعقت . اليكل ىنعمب ةيببس : ءافلا : ًالوذخم ًامومذم دعقتف «©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًامومذم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . ةرشع
 . ال لحب ال ةرمضملا «نأ) ةلص «دعقت» ةلمجو . قباسلا مالكلا نم عزتنم

 . 2 ذاب زال كتراةكا كبت. ١" 0

 انبي للاولاد
2-9 

 تح
 00 م و

 ىلع ينبم ضام لعف : رمأ يأ : ىضق . ةيفانغتسا : واولا : كبر ىضقو ©

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو

 ال ريسفت فرح «يأ» ىنعمب «نأ» نم ةنوكم : الأ : هايإ الإ اودبعت الأ
 همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اودبعت . ةيهان ةمزاج 4ال» و هل لحم
 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح

 ليوأتب اهدعب امو الب ةمغدملا «نأ» و . اهل لحم ال ةيريسفت «اودبعت ال١

 قلعتم رورجملاو راجللاو اودبعت ال نأب يأ رج فرحب رج لحم يف ردصم
 لصفنم ريمض : هايإ . رصح ةادأ نوكت نأ زوجيو ءانثتسا ةادا : الإ . ىضقب
 نوكيو . بئاغلل فرح ءاحلاو الإب ىنثتسم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ؛ اودبعت الأ يأ هايإ الإ ًادحأ اودبعت آلأ هريدقت ًافوذحم ؛اودبعت الا» لوعفم
 بصن لحم يف ًالصفتم ًاريمض «هايإ» تناك رصح ةادأ ؛الإ) تلعج اذأو هريغ
 . هجوأ ءانثتسالا يأ لوألا هجولاو هالإ اودبعت الأ يأ «اودبعت» لوعفم
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 ؛ قلعتم رورجمو راج : نيدلاولاب . ةفطاع واولا“: ًانإسحإ نيدلاولابو ©
 ! نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل .ءايلا مسالا رج ةمالعو «ًاناسحا» ردصملا لعفب

 : بوبضنم قلطم لوعفم  ردصم  هنأل بوصنم : ًاناسخإ' . درفملا يف نيونتلا

 | نيذبلاولاب اونسحت نأب ىضق وأ ًاناسحا نيدلاولاب اونسحأو هريدقت رملضمب
 ْ . ةحتفلا هبصن ةمالعو ًاناسحإ

 , "ام):و مزاج طرش فرح «نا» نم ةنوكم : اما : :ريكلا كدئع نغليب امإ ©

 : لعف :: نغلبي . لعفلا يف ةليقثلا ديكوتلا نون لوخذ ليلدب ديكأتلل ةدئاز

 : مزج لحم يف طرشلا لعف .ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عاضم

 ' ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كدنع . اهل لحم ال نونلاو ناب

 لحن يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضمأو هو نغلبيب قلتم
 . ةختفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : زبكلا . ةفاضالاب رج

 ريم ءاقا ةمضلاب عوفرم «نغلبي» لعاف : دحأ : امهالك وأ امهدحأ ©
 ' .ةينثثلا ىلع لاد فرح فلألاو داع فرح ميملا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 :ةمالعو اهنارعإ برعتو.«امهدحأ» ىلع ةفوطعم : امهالك .:فطع فرح : وأ

 ٠ درفم هظفلو ىتثم هانعم يأ ىنثم هنأل فلألا مسالا عفر

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : : ّفأ امهل لقت الف ©

 ,عراضم لجف : لقت . ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 'نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرخخأ نوكس : همزج ةمالعو الب موزجم

 ميملا زورجمو راج : ايل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ؛ . لقت الب قلعتم رورجملاو راجللاو . هينثتلا ىلع لاد فرح فلألاو داع فرح
 ,هيفو رجضت ىلع لدي توص ره وأ رجضتأ ىنعمب عياضم لعش مسا : ّقأ

 ْ ّْ . -لوقلا لوقم.- هب لوعفم بصن لح يف ؛بفأ» ةلمجو : ةديدع تاغل

 !برعتو «لقت ال١ ىلع ةفوطعم .: امهرهنت ال . ةفطاع : ؤاولا : اههرهذشت الو ©

 ,دامع فرح ميملا هب لوعفم بصن لحم يف لصتمم ريمض : ءاهل !'. اهنارعإ
 ْ . امهرجزت ال : ىنعمب ةيثثتلا ىلع لاد فرح فلألاو
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 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق .«لب» ىنعمب ةيفانئتسا : واولا : امهل لقو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو

 اى يأ ًاليمج ًالوق رهنلاو فيفأتلا لادب امل لق لب ىنعمب تبرعأ : امف
 . هامأ ايو هاتبأ اي امل كلوق وحن يأ بدألا نسح هيضتقي

 . هب لوعفملا دسم ّدس ديكوتلا ىنعم هيف قلطم لوعفم - ردصم : اًميرك ًالوق ©
 . ةحيتفلاب ةبوصنم ًالوقل ةفص اًيرك

 . 1 2 هد 5 - '

 تت صعيرا  © يت

 يأ امل للذتو : ىنعمب : ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو ©
 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضفحخا  ةفطاع واولا . اهب ةمحر كيدلاول

 قلعتم رورجيو راج : ايه . تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 بوصنم هب لوعفم : حانج . ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح ميملا ضفخاب
 رورجمو راج : ةمحرلا نم . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : لاذلا . ةحتفلاب
 . «حانجلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 «لقو» واو تفذحو اهبارعإ برعتو «ضفخا) ىلع واولاب ةفوطعم : بر لقو ©

 يأ ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا «َبر» و نينكاسلا ءاقتلال . لوق : اهلصأو
 ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم بر راي
 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا ةحتفلا هذه روهظ نم عنم اهلبق ام رسكب ءافتكا
 ةرسكلا تيقبو ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض ًاراصتعا ةفوذحملا ءايلاو
 . اهيلع ةلاد

 رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : امهمحرا ©
 ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف بئاغلا ريمض ءاحلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف
 . ةينثتلا لع لاد فرح فلألاو دامع فرح
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 ' . ريغص انأو يايإ (هتيبرتو يب امهتمر ءازج ىنعمب : اًريغص يئاببر امك ©

 لغق ردضم نع بئان وأ ةفص بصن لحم يف حتفلا لعإينبم مسا : فاكلا
 : . ةيردنصم.: ام . يل (هتيبرت ءازج لثم ةازاجم امهزاجو اهمحرا ىنعمب ردقم

 ,لعاف عفر ل يف نيثلا ريض فثألاو حفلا ىلع ينبم ام لعف : ينايبر

 : لاخ : ًايغص . هب لوعفم بصن لح يف ملكتملا ربمض ءايلاو ةياقولل نونلا
 ها يرسل ناس و لا طا

 ال ةيردصملا 'ام» ةلص «ًريغص ينايبر» ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف ردصم
 000 . :بارعالا نم اهل لحم

 دكا ذوحكا 1 'ياورا ست
© ْ 

 ؛ نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًادتبسإ : بر : ملعأ مكبر «

 : ةمضلاب عوفرم ربخ : ملعأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف

 ! ليضفت - ةغيص - لعفأ نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو

 ' 00 0700 ٠ لعفلا نزويو

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ملعأب قلعتم:رورجمو راجن : مكسوفن يف امي ©
  فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : مكسوفن يف . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 , دصق' نم مكسوفنب رقتسم وه اهب وأ مكسوفن يف لمتعي' وأ دجو اهب : ريدقتب

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتتم ريمض فاكلا . مكيدلاوب ربلا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «مكسوفن يف رقتسا» ةلمجو . روكذلا

 عراضم لعف : اونوكت . مزاج طرش فرح : نإ: نيخلاص اونوكت نإ ©

 'ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف صقان

 :بوصنم اهربخ : نيحلاص . ةقراف فلألاو ؟نوكت# مسا عفر لحم يف لصتم

 اونوكت نأ : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 : .٠ حالصلل نيدصاق

 تك



 قوبسم عزاج ظرش باوج : ةلمجلا : ًاروفغ نيباوألل ناك هنإف ©
 . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم ديكوت فرحب

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .: نإ
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . «نإ» مسا بصن لحم يف

 : مسالا رج ةمالعو ناك ربخب قلعتم رورجمو راج : نيباوتلل يأ نيباوألل
 ربخ : ًاروفغ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل ءايلا

 عفر لحم يف ةًاروفغ نيباوألل ناك ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم «ناكا
 . «نا» ريخ

 © ايي وبينك وقح قرانا
 ينبم رمأ لعف : طعأ يأ : تآ . ةفطاع : واولا : ىبرقلا اذ 0

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو .  ةلعلا فرح  هرحخآ فذح ىلع
 وهو ةسمخلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم هب لوعفم : اذ . تنأ
 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ةبارقلا يأ : ىبرقلا .فاضم
 . رذعتلل

 ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : هقح : لييسلا نباو نيكسملاو هقح ©
 يف مهقح كلام نم ءالؤه طعأو يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاح لاو
 فطعلا يواوب «ىبرقلا اذ» ىلع ناتفوطعم : ليبسلا نباو نيكسملاو . ةاكرلا

 : ليبسلا نبا . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ليبسلا . ةحتفلاب ناتبوصنم
 . رفاسملا يأ

 عراضم لعف : رذبت . ةمزاج ةيهان ال . ةفطاع وارلا : ًاريذبت رذبت الو ©
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزجج ةمالعو الب موزحج
 ةحتفلاب بوصنم  قلطم لوعفم - ردصملا ىلع ةبوصنم : ًاريذبت . تنأ
 . ًاريذبت كلام رذبت الو يأ . قايسلا نم هتفرعمل لوعفملا فذحو
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 دنيا طبلة ايزل وعم اكيرؤَوِإ 1
 ل هه

 ©©  اروح

 نإ مسا: نيرذبملا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيرذبملا َّنِإ ©

 ٠ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 لغلف : اوناك . َّنإ» ربخ عفر لح يف ةلمجلا : نيطايشلا ناوخا اوناك ©
 لحب يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ام
 | . ةحتفلاب بوصنم 'ناكا ربخ : ناوخا . ةقراف فلألاو '"ناك» مسا عفر

 : يف:نيطاينشلا ناوخا اوناك يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : نيطايشلا

 ْ . رشلا

 يتيم ضام لعف :: ناك .ةفطاع : و ال: ارو ُهبْرل ناطيشلا ناكو ©
 ١. رورجتو راج : هبرل . ةلاب يفرم هذاك سا ناطيشلا . حتفلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ناك. ريخب رامشم ميظعتلل

 .' رفكلا ريثك يأ ةغلابملل ةملكلاو . ةحتفلاب ثوصنم:«ناك» ريخ : ًاروفك

 كول لف اجيك توم م صام 1

2 3 
 / فرلح «ناف نم ةنوكم : . ةفطاع : واولا : مهنع ٌنضرعُت امإو ©

 . هلال مشتل لع ينم عياضم لف: ننضرعت . ةدئاز /ام١ و مزاج طرش

 . لعافلاو ال لحم ال نونلاو مزج لح يف طرشلا لعبف ةليدقشلا ديكوشلا نوننب

 ؛ نئضرعتب قلعتم رورجو راج .: مهنع . تنأ هريدقت ًابوجتو هيف رتتسم ريمض

 أ نع دج ل يف نيالا دبض وهذ و

 | .ةحتفلاب بوصنم - هلجأل هل لوغفم : ذنبا : كير نم ةمحر ءاغتبا ه
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 ةفصب قلعتم رورحمو راج : كبر نم . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمحرو

 مالكلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو «ةمحر» نم ةفوذحم

 عضوب يأ . كبر نم قزر دقفل مهنع تضرعأ ناو يأ . طرشلاب قلعتم
 . دقفلا عضوم ءاغتبالا

 ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهوجرت ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه)و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ةمحرل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةلمجلاو . هب لوعفم بصن

 . نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاروسيم ًالوق امهل لقف ©

 2 دس طلال اهل الو ومع الإ !ةوأمَم ديل ل لو 14
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 لعف : لعجت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : كدي لعجت الو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كدي . تنأ هريدقت ًابوجو

 . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا

 ىلا . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةدودشم يأ : كقنع ىلا ةلولغم ©

 ةفوطعم : اهحتفت الو يأ : اهطسبت الو : طسبلا لك اهطسيت الو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و اهبارعإ برعتو ؛كدي لعجت ال» ىلع واولاب
 - قلطملا لوعفملا  ردصملا نع بئان : لك .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 هيلإ فاضم : طسبلا . ةحتفلاب بوصنم عونلا نايبل ردصملا ىلا فاضمو

 . ةرسكلاب رورجم

 بوصنم عراضم لعف : دعقت . ةيببس : ءافلا : ًاروسحم ًامولم دقعتف ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب
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 ' ةحتفلاب نابوصنم نالاح ًاروسمم ًامولم ريصت ال يكل ىنعمب تنأ هريدقت
 ' اهمساو زاص ىنعمب ادعقت» لعفلا ىنعم ىلع هرإص» يربخ انوكي نأ زوجيو
 1 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأا و لعفلا يف نكتسملا ريمضلا وه

 أ اوسع ًامولم دعقت» ةلمجو .. قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم

 . اهل لحم ال رمضملا «نأ) ةلص

 ريكو ذاكر توا كي نزل اهنا كرو - ا ساسي ا
 © و

 1 ر . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : .قزرلا طسيبم كير نإ ©
 : رج لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا١ : مسا

 ' ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عسوي يأ : طسبي . ةفاضالاب

 ! ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قزرلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 . «نإ) ربح عفر لحم يف «قزرلا طسبي)»

 نوكسلا ,ىلع ينبم لوصوم مسا :نم .طسبيب قلغتم رورو راج : ءاشيم نمل ©

 .'(طسيي» بارعا برعت اه لحم ال لوصوملا ةلص : ءانشي . :نمب رج لحم يف

 هقيضيو :: ىنعمب اهءارعا برعتو. «قزرلا را طسيا ىلع دا ةفوطعم : ردقيو ©

 ل اهو اهحسل عمنا ةلجيا . وه ريف لو ج رتخسم

 00 ا أ , 4نأ»
 .٠ # م 7 ١ 1

 يف لصتم ريمض ءاهلاو ًاريصبب قلعتم رورجبو راج : اريصي اريبخ هدايعب ©

 ىلع ناكل ناربخ : ًاريصب ًاريبخو . هدابع لاوحأب يأ . ةفاضالاب رج لحم
 00 . ةختفلاب نابوصنم عباتتلا
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 .٠ 2 3 َداكرملتق نإ دبا يلوا لو ١

 © اًيبَكادم
 عراضم لعف : اولتقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانككسا : واولا : اولتقت الو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم :

 . لعاف

 ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قالما ةيشخ مكدالوأ ©

 لوعفم : ةيشخ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا

 ةرسكلاب رورجم ُهيلإ فاضم : قالما . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هلجأل

 يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمس : نحن : مكايإو مهقزرن نحن «
 عراضم لعف يهو «نحن» ربخ عفر لحم يف : مهقزرن . أدتبم عفر لحم
 ريمض «مه» و نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 بصن ريمض : مكايا . ةفطاع واولا . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 قايسلا هيلع لد رمضمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم
 عمج ةمالع ميملاو . هل لحم ال نيبطاخملل فرح : فاكلا . مكقزربو يأ

 . روكذلا

 بوصنم «نا» مسا : لتق . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهلتق نإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض "مه» و . ةحتفلاب

 ضام لعف : ناك «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًاريبك أطخ ناك ©

 : أطخم . وه هريدقت ًاناوج اهيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 أطخل - تعن  ةفص : ًاريبك . - (ثإ - ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «ناك١ ربخ
 . ةحتفلاب ةبوصنم

 كل



 ١ ٌليِيلسَوةَنِحْفدكََ ارو © - 1011

 © ةيألا يف درو ام بارغإ برعت : ةشحاف ناك هنإ ىنزلا اوبرقت الو ,
 انزلا . أطخ ناك مهلتق نإ . . مكدالوأ اولتقت الو يأ:: ةقباسلا ةميركلا

 يف لصتم يمض ءاغا : هنإ . رثعتلل فلآلا ىلع ةدقلا ةحتقلا اهبصن ةمالص |
 0 . اهمسا بصن لحم

 ' ضام لعف يهو «سئب» ىنعمب : ءاس . ةنيفانتسا : واولا : البيس ءاسو ©
 .٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعفلاو مذلا ءاشنال ختفلا ىلع ينبم

 0 لدي ام دوجول مذلاب صوصخملا فذحو . ةحتفلاب بوصنم زيت : ةايبس
 . ةقيرط ًاقيرط سئبو :: ىنعملاو ريدقتلا . هيلع

 و 210000 0 جرس را 5ك

 0 0 كا اذا
 49 اوصل . دك نط نه لا سس

 . نيثالثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ثبرعأ : ىتلا 'سفنلا اولتقت الو ©

 ٠0 .سفنلل ةفص بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .. حتفلا ىلع يتبم ضام لعف : هللا مرح ©
 فوذحم الوغفملا يأ دئاعلاو امل: لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةمضلاب

 . لثقلا نم اهمرح يأ: . اهلثق هللا مرح : ريدقتلا: . هيلع لدي ام دوجول

 قطسملاب :قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ءانثتبسا ةادأ : الإ: قحلاب الإ ©

 قنعمب ؛ قحلاب ًاسبتلم ًالتق الإ ريدقتلا . فوذحم ردصم ةفصب وأ فوذحملا

 اا . لتقلا تقحتسا اذإ الإ

 ىلع ينبم مزاج طزرش مسا : نم .:ةيفانعسا ::واولا : امولظم لقق نمو ©

 ف هباوجو طرشلا لعف'نم ةيطرشلا ةلمسجلا هربخو أدتبب عفر لحم يف نوكسلا
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 طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لتق . عفر لح

 : ًامولظم . وه هريدقت ًازاوج رتتسٍم ريمض لعافلا بئانو نمي مزج لحم يف
 . ةحتفلاب بوصنم لاح

 قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ًاناطلس هيلول انلعج دقف ©

 دق . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم قيقحت فرحب

 هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : لعج . قيقحت فرح

 رورجتو راج : هيلول . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ًاناطلس . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو . انلعجب قلعتم

 نم صاصقلا بلط يف ةجح وأ ًاقح : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . لتاقلا

 . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل وأ ةيفانثتسإ : ءافلا : لتقلا ف فرسم الف ©

 ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : فرسي

 . فرسيب قلعتم رورجبو راج : لتبقلا يف . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 . هلتاقب ليثمتلا يف هيلإ سانلا برقأ ىلع نيزح وهو غلابي الف ئنعمب

 بئاغلا ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : اروصنم ناك هنإ ©

 لع ينبم صقان نضام لعف : ناك . .هَنإ# مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 «ناك» ريخ : ًاروصنم . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض همساو حتفلا

 «نإ» ربخ عفر لحم يف ًاروصنم ناك ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم

 ليقو لوتقملل وأ هيلو ىلع دوعي هنا ليق دقف «هنإ) ريمض يف لاوقألا تددعتو

 . لتقلا ىلع دوعي نأ زوجي

 وأد تل رولا 5 0 1 00 000
2 01 
 سك كدهأ نفل

 : اوبرقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : ميقيلا لام اوبرقت الو ©
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 ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم .عراضمم لعف : اوسمت يأ

 , ةحتفلاب كوصنم هب لوعفم : لام . ةقراف فلألاو :لعاف عفر لحم يف لصتم

 أ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ميتيلا . فاضم وهو

 .ةاغلم ءانثتسا ةادأ وأ اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : نسحأ يه يتلاب الإ ©
 0 . ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نسحأ يه يتلاي

 ' يلح . ومن ةياغوأ لاجزلا غلبم غليي ىتح ؛ ىنعمب : هدشأ غلبي ىتح ©

 (ىتح١ دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : غلبي .٠ رجو ةياغ فرح

 أ «نأ) و ! وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمص لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ' قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب ادهعب امو ةرمضملا
 ل يف بئاغلا ريم ءاو ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : هدشأ .اوبرقتب

 ْ . ال لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص ؛هدشأ غليي» ةلمجو . ةفاضالاب رج

 ' فاذح ىلغ ينبم رمأ لعف : اوفوأ . ةيفانئتسا : واولا : دهعلاب اوفوأو ©
 ' عفر لح ايف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضنم نأل:نؤنلا

 ْ . اوفوأب قلعتم رورجيو راج : دهعلاب .'ةقراف فلألاو لعاف
 .. لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : لوكسم ناك دهعلا َّنإ ©

 حلا لع ينم سقت يا لعك ١ ناك . ةحختفلإب بوصنم ؛نإ) مسا

 بوصنم «ناك» ربخ : ًالوئسم . وه هريدقت ًازاوج اهيف رتتسم ريمض اهمساو
 ١ نا ىنعمبب غنا" ربخ عفر لحم يف وتتسم ناك ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب
 ؛ (هنعا رورجملاو راخلا فذح دقو . هنع وأ هدهع نع ًالوئسم ناك ناسنالا

 1 1 . ميكحلا ركذلا يأ. ضعب يف ركذ دقو ًاراصتخا

 ئةو راسي افرول لكل فات
 ِ ا
 ا ىلع ينبه زمأ لعف : اوفوأ . ةفطاع : واولا : مثلك اذا ليكلا اوفوأو ©
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 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 بوصنم هب لوعفم : ليكلا . اومتأو : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ةادأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ اذا . ةحتفلاب

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلك . ةمزاج ريغ طرش
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحشللا

 . ةفاضالاب رج لحم يف «متلك» ةلمحو

 برعتو «اوفوأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ميقتسملا ساطسقلاب اونزو ©

 - تعن  ةفص : ميقتسملا . اونزب قلعتم رورجمو راج : ساطسقلاب . اهبارعإ :

 فوذحم «اذا» باوجو . لداعلا نازيملا يأ ةرسكلاب اهلثم ةرورجج ساطسقلل

 . هانعم مدقتل ْ

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: ًاليوأت نسحأو ريخ كلذ ©
 ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : ريخ . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم

 . ةمضلاب ةعوفرم ؛ريخ» ىلع واولاب ةفوطعم نسحأو مكل ريخ يأ
 . ةبقاع نسحأو يأ ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاليوأت

 لك داولاورصلاو هلا ذووب كل اكتفقتلو 1
 « "لسع

 لمف : عبت يأ : فقت . ةيزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : ام فقت الو ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا :ام .تنأ هريدقت

 : سيل . اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ملع هي كل سيل ©

 «سيل» ربخب قلعتم رورجمو راج : كل . حفلا لع ينيم صقان سام لحت

 «سيلا مسا : ملع . ملع نم لاح بصن لحم يف رورجمو راج : هب . مدقملا

 . اندلاو نيدلا رومأ نم يأ . ةمضلاب عوفرم رضزم

0 



 | ديكرتو لفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ »
 , نايقوطمم  :.دافلاو رضبلاب . ةحتفلاب بوصنم نا مشا : عمسلا . لعفل
 1 «عمسلا» ىلع فطعلا 7

 ٠ ءالوأ : 'ةمضلاب عوفرم دهيم : لك: ًالوئسم .هنع ناك كئلوأ .لك ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع يثبم داؤفلاو رصبلاو عيبسلا ىلا ةا ىلا ةراشا مسا
 . ةبآلا يف تيرعأ : الوكشم هئع ناك . باطخ فرح فاكلاو . : 'ماللا

 ؛ امع لوئسم تنأ ىنعمب «لك» ربخ عفر لحم لحم يف نيثالثلاو ةعبارلا هيلا ةسيركا
 ؛ امع'يأ .:هيحاص هنع لوئسم ءاضنعألا هذه نم وضع لك وأ . اهب هلعفت
 «ناك» مسا عفر لحم يف نوكي وأ ًالوئسمب قلعتم رورجبو راج : :هنع .هب هلعف

 , رورجملاو اجلا ىلإ دنسم : ًالوئسمف . هنع ًالوئسم ناك اهنم دحاو لك يأ

 - مهيلع بوضغما ريغ هلوق يف بوضغملاك

 ١“ ضال رد كإسرملالاو دتمالو 250-07 8
 | ةميركلا ةيآلا يف «فقت الر» بارعا برعت : ا

 :٠ ريمضلا ْنم لاح : ًاحرم .ىشمتب قلعتم رورجمو راج :: ضرألا يف .ةقباسلا

 ْ . لاخلا عضوم يف ردصم وهو «ًلاتخ# ىنعمب حرم اذ يأ يشمت يف رتتسملا

 ! فاكلاو لعفلاب هبشبم :ديكوتو بصن فرح : ضرألا قرخت نل كنإ ©

 ْ . يقف لاقتساو بصن فرح + نأ ذل مسا بصن لع يف بطاخلا يدق
 ريمض لعافلاو ةحتفلا :: هبصن ةمالعو نلب بوضنم عراضم لعف :

 ' . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا . تل ريد ًابوجو هجف رسم
 . كيمدقب امل كسودب نضرألا :قرخت نأ عيطتست ال كنا : ىنعمب

 برعتو «ضرألا قرخت نل» ىلع واولاب ةفوطعم : ًالوط لابجلا غلبت نلو ©
 اهغلبت نِل نأ . اهخومش نم لايجلا لواطت نأ عيطتنست الو يأ . اهبارعإ

 ' يف ردصللا: ىلع ةبوصنم «ًالوط» ةملكلاو . لاتخملاب مكمت وهو كلواطتب
 '. ًازييق نوكت نأ زوجيو ب قلطملا لوعفملا  ردضملا ىلع وأ . لاخلا عضوم
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 م رق ىو هس مه
 *© اًهوُركَم يَ دعس مك 8
 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةمضلاب عرفرم أدتبم : لك : كلذ لك ©

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لح يف

 («ناك) مسا : هئيس . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : هئيس ناك ©

 . اهنع ىهنملا رومألا يأ ةئيدر ناك فاصوألا نم مدقت ام لك : يأ

 ةيفرظلا لع بوصنم ًاهوركمب قلعتم ناكم فرظ : ًاهوركم كفر دنع ©
 وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم : كبر . فاضم وهو ةحتفلاب

 «ناك» ربخ ًاهوركم ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو فاضم

 رخال | مالت كيك 1
 رو هت آآ ا

 كر روح 26 ار وحلم - - 32

 . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: ىحوأ امم كلذ ©
 . ىلاعت هلوق نم مدقت ام ىلإ انه ةراشالاو باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح «نم# نم ةنوكم : امع
 ىلع ينبم ضام لعف : ىحوأ . ريخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم
 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 «كبر كيلا هاحوأ» ةيلعفلا ةلمجلاو هاحوأ ام ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 لعاف : كبر . ىحوأب قلعتم رورجمو راج : ةمكحل ١ نم كير كيلإ ©
 : ةمكحلا نم .ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب عرفرم

 . ةينايب «نم» و «ام» و لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 3 ور



 !: اروحذم امولم منهج يف ىقلتف رخآ اهلإ هللا عم لعجت الو ©

 . نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف برعا اهدغب امو . ةفطاع : واولا

 'ًابوجو هيف زتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل يئبم عرابضم لعف "ىقلت»و

 رذجتلل ففلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا بضن ةمالعو تنأ هريدقت

 . هللا ةمحر نم ًادورطم : | ىنعمب «ًاروحدماو

5 1 2 ًُ 

 وم 1ك قر يب ةردحتو ا

 © عك
 ةدئاز ءافلاو ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه :ةزمهلا : نينبلاب مكبر مكافصأفأ .٠

 ؛ىلعأ ردقملا حتفلا ىلع, ينبم ضام لعف : مكصخأ يأ : مكافصأ . - هينييزت -

 ؛ميملاو هب لوعقم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . رذعتلل فلألا

 :ميظعتلل عؤفزم لعاف : مكبر . نوكرشملا مه نوبطاخملاو زوكذلا عمج ةمالع

 عمج' ةمالع: مِيملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا رلمض فاكلا . ةمضلاب

 ءايلا : مسالا رج ةمالعو ىغصأب قلعتم رورجو راج : نينبلاب . روكذلا

 . ٠ درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجبب قحلم هلأل

 ىلع 'ينبم نضام لعف : ذختا . ةفطاع واولا : ًاثانإ ةكئالملا نم ذختاو ©

 راج: ةكئالملا نم ٠ هل

 . هنوهركت مرسو ًاثانا ةكئالملا نم

 ءادجإلا مالا: ماللا : ريكذلا عج ةمالصا ميمو : «نإ : مسا بصن لح يف

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقت . ديكوتلل  ةقلحزملا

 عقر لع يف «اهدعب امو تولوقتلا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .- نإ ريخ
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 لوقلا لوقم : ًالوق . ًاريطخ ًالوق هللا يف نولوقتل يأ : اًميظع ًالوق ©
 ًالوقل - تعن  ةفص «ًيظع) و ديكوتلا ىنعم هيفو ردصملا لع بوصنم
 . هللا تانب ةكئالملا نأ مكمعزب وأ مكلوقب يأ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 ١ ارو كار هذيز موا ورك ناوفلا اذه ِفامَرَصَفلَو ؟ 8# كدب ترون راسا وال را ستة ا كت
 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانتسا : واولا : انفرص دقلو ©

 .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انيبو انررك يأ : انفرص .قيفحت
 عضاوم يف ىنعملا اذه انفرص : ىنعملاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض هاناو

 . ريركتلل ًاناكم هانلعجو هيف قيدصتلا انعقوأو

 : اذ . هيثتلل : اه . رج فرح : يف ةريثك هوجو ىلع يأ : نآرقلا اذه ين«

 مسا نم لدب : نآرقلا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم ةراشالا

 :اوركذي . ليلعتلل رج فرح :ماللا .اوربتعيو اوظعتيل هانررك يأ : اوركذيل ©

 . نونلا فذح : هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف  نيبئاغلا ريمض  لصتم ريمض واولا

 اهدعب امو «نأ» و . لاذلا ددشف لاذلا يف ءاتلا تمغدأ . اوركذتيل : هلصأو

 ةلمجو ائفرصب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اوركذيلا

 : ديزي . اف يأ اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : مهديزي امو ©
 يأ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . نييبتلاو راركتلا اذه

 . ةحتفلاب بوصنم زيي . ًاروفن . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ : ًاروفن ل

 . قحلا نع ًاروفن آلإ يأ
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 ةييسشصلا زال 100110 امتي 3

 ريس لاو نيكل ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلب ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم

 مات ضام لمف : ناك : مزاج ريغ طرش فرح : اول: ةهلآ هعم ناك وله

 أءالاو فاضم وهو ناك-لعفب قلعتم ناكم:فرظ : هعم !. حتفلا ىلع ينبم

 ,ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلا . ةفاسفنلاب رج لح يف لضتم ريم

 ا . ةيئادتبا

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم هيبشتلل «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : نولوقي امك ©
 رج لحم يف نوكسلا.ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةغآل - تعن  ةفص

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نومعزي يأ : نولوقي . ةفاضالاب

 , .اهللحم ال لوصوملا ةلص «نولوقي» ةلمجو . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 ريدقتلا  لوقلا لوقم هب لوعفم هنأل بصن لحم يف فوذحم ريمض دئاعلاو
 اةلص «نولوقي» ةلمجو . اهل لحم ال ةيردصم ؛ام) نوكت نأ زوجنو . هنولوقي

 ْ . تارألا نم اه لح ل ةيردصلا ام
5 

 ولاا :باوجن يف ةعقاو : ماللا . باوجو ةأفاكم فرح :: : اوغتبال اذإه

 فنألا لع راعتلل ردا مضلا وأ معفلا ىلع يبس نيئام لحق اوغَتبا

 تلاد ةلحتفلاو ةعامجلا واوب هلاصتالو واولا عم ةنكاس اهئاقنلال ةفوذحملا

 ةلمجو .. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضأ: واولا . اهيلع

 ايبلطل : ىنعمب ٠ بارصالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج هاوضتتبا»

 . اودجي نأ

 رورجم مسا: . اوْعتباب قلعتم رورخمو راج : ًالييس شرعلا يذ ىلإ ©

 : شرعلا.: اضم رهو سيشل ءاهسألا نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ىلاب

 يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاليبس . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 ١ . .هيلإ فرعتلل ًاقيرط
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 0 ايكو وو 9 اا ل لل لآ 7 و

 بوصنم قلطم لوعفم : هناحبس . هزنتو هللا سدقت يأ : ىلاعتو هناحبس ©

 ينبم لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو حبسا هريدقت فوذحم لعفل ةحتفلاب

 نضام لعف : ىلاعت . ةيفائئنتسا : و واولا . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 . هتردق تلج وه هريدقت

 . ةيردصملا «اماو رجلا فرح «نع» نم ةبكرم : اع: نولوقي امع ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفصي يأ :نولوقي '

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ام» و . لعاف عفر لحم يف

 مهفصو نع ىلاعتو هناحبس : ريدقتلا . هناحبسب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب
 . امل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نولوقي» ةلمجو . مهفضو نع ههزنأ يأ

 : ًاولع . ةهازتلاو كلذ نع ةءاربلا دارملاو ًايلاغت : ىنعم يف : ًاريبك ًاولع ©
 ًارلعل  تعن - ةفص : ًاريبك . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفبم

 ةءاربلا ىنعم يف ةغلابملا : ربكلاب ولعلا فصو ىنعمو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 . هب اوفصو امت دعبلاو

 ور دلع اهنا نوف تكلا لأ سل ا 0 َُظ ومو كلا تا لا
 روع محلك دي 1 و

 ناسلب هل اهحيبست : ىنعلا : ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حبست ©

 نع ههزنت يأ كلذب قطنت اهتأكف هتمكحو عناصلا ةردق هيلع لدت ثيح لاحلا
 : تاومسلا . ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : حبست . هسدقتو صئاقتنلا
 اهلثم ةعوفرم تاومسلل  تعن  ةفص : عبسلا . ةمضلاب عوفرم لعاف
 ةفوطعم : ضرالاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم
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 ميظعتلل رورجيو راج : هلو . ةمضلاب اهلثم ةعوفزم ١

 ل يف كسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نم . ةفظطاع : .وارلا : نهيف نمو «

 ينبم مهبم اريمض : نه . رج فرح : يف . عوفرم ىلع فوطعم هلأل عفر

 قلعتم رورجملاو راجلاو - تاومسلا ىلع دوعي يفب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ةلص :!نهيف .رقتسا» ةلمجو . . . نئاك وه وأ رقتسا : هريدقت فوذحمب

 ةكئالملا : دوصقملا ؛ نروحبسي نهيف نمو : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا

 ْ ْ . نجلاو نسنالا يأ نالقشلاو

 ١ ةيفانلا «ام» ىنعمب ةلمهم ةففخغ : نإ . ةيفانئتسا : واولا : ءىش نم نإو ©

 . أديم هنأ ىلع الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ءيشا. دئا رج فرح : نم

 ٌعراضم لعف : حبسي . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : ةدمحب حبسي الإ ©

 راج : هدمخب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 رج لن يف لصتسم ريمسغ ءاهلا ًادماح ىنعمب لانح بصن لح يف رورجيو

 . ربخ عفر لحم يف «هدمحي حبسي) ةلمجو . ةفاضالاب

 أ ةدئاز : واولا : مهحيبست نوهقفت ال نكلو ©

 يأ ::نوهقفت . امل لمع ال ةيفان : ال . ةففخ اهنأل اه لمع ال كاردتسالل

 عفر للع يف لاصتم ريمض واولاو نونلا تربي عيفرم عراضم ل مف : ثوم هت

 ف نيئافلا ريمض همها و . ةحتنلاب بوصتم هب لوعفم : حيبست ١ لعاف

 ش 0000 ةفاضالاب رج لحم

 ريمض ءاحلاو: لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ًاروفغ اًميلح ناك هّْنِإ ©

 جتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . «نا» مسا .بصن لحم يف لصتم

 تابوضنم ناربخ : ًاروفغ يلح . وه هريدقت ًاناوج رتتسم:ريمض اهمساو

 ًاروفغ يأ «نا» ربخ عفر لحم يف «اروفغ (يلح ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب

 ' . مكنم بات نمل
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 جزيلا ةذيفا]َن دك بو كنب العنف ارقا اك 6
 © اَرغَمَت

 نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانغتسا : واولا : نآرقلا تأرق اذإو ©
 ضام لعف : تأرق . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ
 وهو بطاخملا ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 بوصنم هب لوعفم : نآرقلا . لعاف عفر لحم يف « ٌةِي ) ميركلا لوسرلا
 فرظلا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف « نآرقلا تأرق ١ ةلمجو ةحتفلاب
 اذا

 يهو امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : انلعج ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمصض ؛ان» و نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب : نيذلا نيبو كئيب ©
 و . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو فاضم وهو انلعجب
 رج لحم يف لوصوم مسا : نيذلا . اهلثم برعتو ىلوألا «نيب» ىلع ةفوطعنم
 . ةفاضالاب

 ال ةيفان : ال . امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ةرخآلاب نونئمؤي ال ©
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اط لمع
 . نونمؤيب قلعتم رورجيو راج : ةرخآلا . لعاف عفر لحم يف

 - تعن - ةفص : ًاروتسم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاروتسم ًاباجح ©
 اذ ًاباجح ىنعمب أرقت ام مهف نع مهبجحي يأ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاباجحل
 هتءارق دنع ( ِلَي ) دمحم يبنلا ىلع نوشوشي موقلا ءالؤه ناك دقو رتس
 . سانلا هتوعدو نآرقلا
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 ةروكتلاثتي زاوية مس 2 ةريوف لع انلعجت 5 ؟

 « فمنك 57
 ينبم ٍضام'لعف : لعج . ةفطاع : وارلا : ةنكأ مهبولق ىلع انلعجو

 زاجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هان» و . انب هلانصتال نوكسلا ىلع

 ىلع دوعي نيالا يعش «مه) وا اعجب قاعتم (مييزلق ىلعا زورجلاو

 0 نانك عمج رهو ةي ةيطغأ يأ : . ةفاضالاب رج لحمايف : نيرفاكلا

 . ةحتفلاب أبوصتم هب لوعفم

 بوضنم عراضم لعف : هرهقفي . بصنو ةيردصم فرج : نأ: هوهقفي نأ ©

 ءاطاو: لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذحأ هبصن ةمالعو نأب

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و هب لوعفم بصن لحم يف بئاغلا ريم

 نويربصبلا هلوقي ام اذه هرهقفي نأ ةهارك يأ - هلجأل - هل لوعفم بصن لخم

0 

 0 . فيلا مف نود لوؤغاو

 ا , القت مهئاذآ يف

 ةذراولا ؟نآرقلا تأرق اذاو» بارعإ برعت : : نآرقلا يف كبر تركذ اذاو ©

 لحم يف بطاخملا ريمض ؛كبر» ةملك يف فاكلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 . تركذب قلعتم رورجمو راج : نآرقلا يف . ةفاضالاب رج

 لع بوصنم وهو هدجو ًادحاو : ىتعمب هدخو دح لعفلا ردصم : هددحو ©

 .لاحلا دسم دس ردصم وأ . لاح بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم يأ . ةيلاحلا

 000 : . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو

 .اخ لغ ال عاج ريغ طرش باوسج : ةلمسجلا ؛ ًاروفن مهرابدآ ىلع اولو ©
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 فلألا ىلع رذعشلل ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اولو

 تيقبو . رافكلا مهو نيبئاغلا ريمض ةعامجلا واو عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا
 . ةقراف فلألاف لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . اهيلع ةلاد ةحتفلا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛«مه2 و اولوب قلعتم رورجمو راج : رابذا ىلع

 نيرفاث يأ ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاروفن نيرفان اوبره يأ . ةفاضالاب

 اوبره ىنعمب ةيلوتلا يأ ردصملا ىنعمب نوكي نأ زوجيو . رفان : اهدرفم
 . ديحوتلا عامسل ًابنجت

 لويد قومه ذو كيوي د بوم مق 5ا/
 0 ارو ا وا وجنوط

 : ملعأ . أدتبم عفر لم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ملعأ نحن ©

 نزو ىلع فرصلا نم عونمن هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم - نحن  ربخ
 . لعفلا نزو نمو ليضفت ةغيص - لعفأ -

 لع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ؛ ءابلا: هيب نوعمتسي امي ©

 لعف : نوعمتسي . ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءايلاب رج لحم يف نوكسلا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 عامتسالل مهوعدي برعت نأ زوجيو . ال لحم ال لوصوملا ةلص «"نوعمتسي»

 .نيتزاه يأ زهاب يأ ردقم لاحب قلعتم رورجمو راج :هب .ءازهتسالا وهو ْ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : كيلا نوعمتسي نإ ©«

 . نوعمتسي هب اب مهعاتسا تقو ملعأ نحن يأ . ملعأب قلعتم بصن
 رورجيو راج.: كيلا . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو تبرعأ : نوعمتسي

 مه ذإ هب نوجانتي ابو يأ . تبرعأ : ذإ . ةفطاع واولا : ىوجن مه نإو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض لصفنم عفر ريمض : مه . ىوجن ووذ
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 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوضرم مه  ربخ : ىوجن .. أدتيم عفر لح
 ريخلا فذحو ىوجن ووذ : ردصملا ىلع وأ . يجن عمج ةملكلا ريدقتب رذعتلل

 رج لح يف ؛ىوجن مه» ةيمسالا ةلمجلاو . هل ردصملا هيلإ فاضملا لحو

 -اذإ - دعي اهعوقول ةفاضالاب
 .٠ لؤقيو ٠ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ا لوقي ذإ ©

 نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم مج هلأل واب يفرم لعاف : نوملاظلا ©
 : .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لخم يف :.هدعب امو . درفملا

 ألعف : نوعبتت . اما ىنعمب ا لمع ال ةيفان : نا الإ نوعيتت نإ ©

 ةادأ لإ . لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب ب يفرم عراضم

 - تت  ةفص : ًاروحسم . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم: : ًاروحسم ًالجر ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةيوصنم ًالجرل

 ١ © ييسونيطتسي كناوصن لكل لاو رط تيك لأ
 ردت وجو هيف زتسم مسخ لعاشلاو ةوكسلا لع ينيم رسأ لعف رظنا ©

 لع عملا لع ينم ءاهطتسا مسا : فيك : لافمألا كل اويرض فيك ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ىضام لعف : اوبرض ٠ لاح بصن

 رورخيو راج : : كل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصبتم رزيمض : واولا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاثمألا . اوبرضب قلعتم

 يأ ءاربرض# بارعا برعت : اولض . ةيفانتسا وأ ةييبهس : : ءافلا : اولضف ©

 : . هب كوفصو ام عيمج يف قحلا ليبس نع اولضف
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 . اه لمع ال ةيفان : ال . ةيفانتسا : ءافلا : ًاليبس نوعيطتسي الف ©
 لحم يف لصتم ريمض راولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعيطتسي
 . قحلا ىلا لوصولل يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاليبس . لعاف عفر

 42 ايرَجفْلَح نونو انو اًماقزو امظِْعاَكولاَيَو 4 7 1 يس مح ودا ب 4 ا ا ل
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف نييئاغلا ريمض واولا . ةعامجلا

 : اذا . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا ةزمه : ةزملا : ًاماظع انك اذتا ©
 ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشثل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ

 («ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةمزاج

 ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًاماظع .. «ناك» مسا عفر لحم يف نيملكتملا ريمض
 . اذا  فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ًاماظع انك١ ةلمجو

 ًاماطح : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاماظع١ ىلع واولاب ةفوطعم : ًاقافرو ©
 . ًاتاتف وأ

 «انا و . لعفلاب هبشم فرح : نإ . تبرعأ . ةزمهلا: نوثوعبمل اًنثآ ©
 - ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا (ْنإ) مسا بصن لحم يف نيملكتملا ريمض

 نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «نإ» ربخ : نوثوعبم . ديكوتلل
 ريغ طرش باوج !اهربخو اهمسا عم نا » نم ةلمجلاو درفملا نيونت نم ضوع
 . اهل لحم ال مزاج

 مسال  قلطم لوعفم  ردصم هلنأل ةحتفلاب بوصنم : ًاقلخ : ًاديدج ًاقلخ ©

 نأ زوجيو . ًاثعب نوثوعبم وأ ًاقلخ نوقولحم : ىنعمب  نوثوعبم  لوعفملا
 . اهلثم ةبوصنم ًاقلخل - تعن  ةفص ًاديدج ًالاح نوكي
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 »2 2ظ211 66 ا 0-8
 اريمض لعاقلاو نيئكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع نيم رمأ لعف : لق ©

 ,. تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ًاديدح.وأ ةراجح اونوك ©

 ًاديدخ وأ ةراجح اونوك : ريدقتب «ًاماظع انك» موق ىلع در يهو - لوقلا

 ىلع ينبص :صقان رمأ لعف : اونوك . متئش ام اونوك.وأ ًاماظع اونوكت الو
 .يف نيبطاخملا ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم همراضم نأل نونلا فذح

 أ ةجتفلابب بوصنم اهربخ : ةراجح . ةقراف فلآلاو «ناك» مسا عفر لحم
 ْ . اهلثم ةبوصنم «ةراجح» ىلع ةفوطعم : ًاديدج . رييختلل فطع فرح

 ا نول وقف فروذص 2 نمي ١
 1 و 1 علا

2 

 *© از

 : ًافلخ . ريخعلل ةفطاع : وأ: مكرودص يف ريكي امم ًاقلخ وأ ©

 :نم .: اهلْضَأ ::امم .ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاديدح وأ ةزاجح# ىلع ةفرطعم
 ؛نمب زج لحع' يف نوكسلا ىلع ينبم لوصونم مسا «ام» و ينايب رج فرخ
 :عوفرم عراضم لعف :ربكي .«ًاقلخ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم روزجملاو راج او

 .. هنأش ربكيامم : ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ربكي قلعتم روزجمو رابج : مكرودص يف
 اةلض ؟مكودص يف ربكي) ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع.ميملاو ةفاضالاب

 ال 00

 نأ : ' ريدقتب فوذحم طرش باوجل ةطبار وأ ةيفانتتسا : : نولوقيسف ©
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 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . نولوقيسف اذه مهل تلق
 هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . - لوقلا لوقم

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم : انديعب نم ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديعي

 يف «انديعي» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيملكتملا ريمض ءاناو . وه

 . «نم» ربح عفر لحم

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : يذلا لق ©

 . نيئكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 مسأ : يذلا _ لوقلا لوقم هب لوعفم بصن ل يف : هدعب ةلمجلاو

 يذلا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . ةرم لوأ مكقلخ يذلا مكديعي هريدقت ًاراصتحخا فوذحم لعفلا لعاف وأ

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةرم لوأ مكرطف ©

 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . وه هريدقت ازاوج

 .فاضم وهو ةحتتفلاب بوصنم قلعتم نامز فرظ :لوأ .روكذلا عمج ةمالع

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةرم

 مهسوؤر نوكرحيسف : ىنعمب .:نولوقيسف : بارعا برعت : نوضفنيسف ©
 . ةيرخسو ابجعتو ءازهتسا

 هب لوعفم : سوؤر . نوضغنيب قلعتم رورجمو راج : مهسوؤر كيلإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةحتفلاب بوصنم

 : ئتم . تبرعأ : نولوقي . ةفطاع : واولا : لق وه ىتم نولوقيو ©
 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا 0(

 لح يف «اذه» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مرصفنم عفر ريمض : وه . نولوقيب
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 وأ اذه متي ىتم : ريدقتب هلبق ام هيلع لد ًاراصتخا :فوذجم لعفل لعاف عفر
 . تبرعأ : :لق ؟لصاح وه ىتم :' ريدقتب فوذحم هربخو أدتبم اوه١ برعي

 'دعب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ًالصفم ًابارعا تيرعأ : ًابيرق نوكي نأ يسع ©

 1 1 . ةبوتلا ةروس نم ةئاملا

© 1111100 0١ 
 :نأ ئسع : ريدقتب «ًابيرق» نم لدب'ةحتفلاب بوصنم : ريا مكوعدب موي ©

 'ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم وأ : مكتوعد موي اير مويلا نوكي

 .فاضم وهو  اوركذا  هريدقت رمضمب بوصنم هب ًالوعفم برعي نأ زوجيو

 عرابفضم ليعف يهو . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ,ةلمجلا : مكوعدي

 هريذقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 :عمج ةمالع: ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلاو ..وه
 . روكذلا

 «توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبيجتست . ةيفانئتتسا : : نوبيجتستف ©

 ا مر لع ف نيطاخلا ريح راب ونا

 يأ نيبطاخملا ريمض  ةعامجلا واو نم لاحب قلعتم رؤرجو راج : هدذمحي ©

 . هلل نيدماح نيضهان ثعبلل نوبيجتستف : ىنعملا . نيدماح

 :ىنعمب يأ: . اهبارعإ برعتو «نوبيجتست» ىلع واولاب ةقرطعم : ْنإ نونظتو ©

 : . «ام١ ىنعمب ةيفاث : . لوهلا نورتو

 7 ل نرش بعت عا ةيسفل ال: يق لإ متلي ©

 'ءاتلاو كرحتتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متغبل

 .ءاتفتسا ةادأ :آلإ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 . مكرربق يف ًاليلق ًاثبل: آلا يأ ردصملا نع ةبئان  ةفص : ًاليلق
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 تيل 1 ان 0 03 سير ليج سرر سي 2 ِج 1و 3

 هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةفطاع : واولا : لقو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو رورجمو راج : اولوقي يدايعل ©

 يأ «يدابعلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : واولا

 نسحأ يه يتلا ةملكلا نيكرشملل اولوقي نينمؤملل لقو : ىنعمب . نينمؤملا

 . لقب قلعتم رورجملاو راجلاو نيلأو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : نسحأ يه يتلا ©
 - يتلا  ةفصلا تلحو  ةملكلا  لوعفملا فوصوملا تفذح دقو هب لوعفم

 . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه . هلمح

 - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : نسحأ

 ةلمجلاو . هنزو يف لعفلا هبشي يأ لعفلا نزولاو ليضفتلا  لعفأ  نزو ىلع

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نسحأ يه١ ةيمسالا

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهنيب غزني ناطيشلا نإ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : غزني . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا : ناطيشلا

 بوصنم ناكم فرظ : نيب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 يف نييئاخلا ريمض طمهاو . فاضم وهو غزنيب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع

 مهنيب لخدي يأ 2نإ» رب عفر لح يف «مهنيب غزني» ةلمجو ةفاضالاب رج لح
 .٠ هداسفإل رمألا يف لوخدلا ينعي غزنلاو .٠ رشلا مهيف جيهيف
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 ' متفلا ىلع, ينبم صقان ضام لعف : ناك . تبرعأ : ناك ناطيشلا نإ ©

 : : ' . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو

 | "ناكا ربخ : اودع '. ًاودعب قلعتم رورجمو راج : ًانيبم ًاودع ناسنإلل ©

 : ةحيتفلاب أهلثم ةبوصنم ًاودعل - تعن - ةفص : ًانيبم ٠ 'ةحتفلاب بوصنم

 : «نإ» ربخ عفر لحم يف «اهربخو اهمسا عم ناك# ةيلعفلا ةلمجلاو

 1ك مو انام ناكيلطاخ رائعأوتت 4 يسرب حر آ ل

 ظ ا
 ا نيبطاخملا نيمض : فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : مكب ملعأ مكبر ©

 عوفرم أدتبملا ربخ : ملعأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف '

  قلعتم روزجيو راج : مكب ٠ ليضفت لمدأ هل فرصلا نم مينع ودي ةمصضلاب

 لعف عياضم لعف : أشي ٠ مناج طرن فرح : نا: مكمحري اشي نإ ©

 ' ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس : همزج ةمالنعو نإب موزجم طرشلا

 نوكسلا هفزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا باوج : مكمجحري ٠ وه هريدقت

 ! لحم يف نيبطاخملا ريمض : فاكلا . وه هريدقت ازاوج رتتشم ريمسم لعافلاو

 أشي نإ - - ىلع رييختلل - وأ - فطعلا فرحب ةفوطعم : مكبذعي اشي نإ وأ ©

 . اهبارعإ برعتو - مكمحر ي

 لف : لأ ٠ ا لمعال ةينان : ام . ةيفانعسا : وارلا : كانلسرأ امو ©

 . هب لوعقم بصن لح يف بطاخملا ريمض فاكلاو

 رج لع ف نيلاغا يمض ؟مهاو لميأب قعتم رورو راج ًاليكو مهيلع ©
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 مهربجت مهرمأ كيلإ ًالوكرم ىنعمب يأ . ةحتفلاب بوصنم لاح ًاليكو .ىلعب
 . ناييالا ىلع

 روبات الت هنا لاير ارم ١1
 اك 5و يئن

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : كبر . ةفطاع : واولا : نمي ملعأ كيرو ©

 رج لحم يف لوصوم مسا «نم» ملعأب قلعتم رورجبو راج : نمب . ةقباسلا
 . نمب

 هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجيو راج : ضرألاو تاومسلا يف ©
 ةرورجم «تارمسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . رقتسم وأ رنقتسا 003

 يف رقتسا نم لاوحأب» ةلمجلا هبشو . نم لاوحأب وه «نمب» ريدقتو ةرسكلاب
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألاو تاومسلا

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئكتسا : واولا : انلضف دقلو ©

 ريمض اناو . انب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : لضف . قيفحت
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب : ضعي ىلع نييبنلا ضعب ©
 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نييبنلا 7

 ىلع يأ انلضفب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 بارعإ برعت : انين . ةفطاع : واولا : ًاروبز دواد انيتآو ©
 فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دواد .«انلضف#

 بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاباتك يأ : ًاروبز . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا -
 . ةحتفلاب
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 ٠ را تنكورطْل كك ورز كلانا 07
 هه وقالَ

 هداف تفذجو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبص رمأ لعفف : لق ©

 : 1 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هسفن ببسلل

 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بضن لحم يف اهدعب ابمو : ةلمجلا : نيذلا وعدا ©

 . ةنمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعدا

 :مسا ::' نيذلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف ْنيبطاخملا ريمض : واولا

 ةلص : هدنعب ةلمدجاو هب لوعشم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 00 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 .عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هنود نم متمعز ©

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف نيبطاخملا ريم ءاقلا . كرختلا

 ': هنود نم . ةهلا مبنأ متمعز :ريدقتب فوذحم لوقلا لوقنمو .متلق : ىنعمب

 اغا «ةحلآ) ردقملا لؤعفملا نم ةفوذحم ةفصب وأ متمنعزب قلعتم رورجمو راج

 : . ةفاضالاب رج لح يف :لصتم ريمض

 ؛ ١ اعدت نأ : ريدقتب - رمألا - بلطلا باوج يف ةعقاو ءافلا : نوكلمي الف ©

 ٠ اه لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج ىنعم بارجلا يفف ..الف

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوكلمي
 : . لعاق

 هيلإ :فاضم : : رضلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكنع رضلا فشك ©

 عمج ةمالع ميلاو فشكب قلعتم رورجتو راج : مكنع .. ةرسكلاب رورحب

 . روكذلا

 فرطعم : ًاليزمت . يشنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : اولا : ًاليوحت الو»

 ىلا رضلا ليوحت نوكلمي الو : ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «فشك» ىلع
 اا ْ . مكريغ
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 و لو ادي هين د م تحس

 برام امة دودي نوعدي نيد كيلُوأ
 ب

 4: اروع داك 2 بادو 1
 عفر لحب يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : نوعدي نيذلا كئلوأ ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ فرح فاكلاو أدتبم

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدي . ةراشالا مسال - تعن  ةفص عفر

 لوصوملا ةلص «نوعدي» ةلمجو .لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 فوذحم (نوعدي» لوعفم هنأل بصن لحم يف ريمض دئاعلاو اه لحم ال
 . ةهلا مهنأ نيمعاز : ىنعمب : ريدقتلاو

 ةلمجلاو ؛نوعدي» بارعا برعت : نوغتبي : ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي ©
 ريمض !مهاو نوختبيب قلعتم رورجمو راج : بر ىلإ .أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةليسولا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . ةمضلاب عوفرم واولا يأ 'نوغتبي» ريمض نم لدب : يأ : برقأ مهيأ ©
 فلزأو مهنم برقأ وه نم يغتمي : يأ يذلا ىنعمب لوصوم مسا «يأ»و

 ًاعوفرم أدعبم «يأ» نوكت نأ زوجيو . برقألا ريغب فيكف هللا ىلا ةليشولا
 مهيأ" رب : برقأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛«مهلو ةمضلاب

 - لعفأ - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم

 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص

 يواوب ناتفوطعم : : هياذع نوفاخيو هتمحر نوجريو «©
 نيلوعفملا يف ءاحلاو . يارا اما ايتو (ةليسولا مهبر ىلا نوغتبي» ىلع فطعلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض

 سا : باذع . لعفلاب هيشم ديكرتو بصن فرح : كير باذع َّنإ ©
 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجي هيلإ فاضم : . ةحتفلاب بوصنم «نا»

 ل ف علا لم يتم باشا يس فاكاو فاضم رو ةسكا هرج
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 | ضقان ضام لعف : ناك . نإ ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ًاروذحم ناك ©
 ! اهريخ : ًاروذحع . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهلا حتفلا ىلع ينبم

 . ةحتفلاب بوصنم

 هم فلام رويل هزازي يا تاغ اوك داك

 © روس تحلف كد ديوس

 . اه لمع ال «ام) ىنعمب ةيفان : نا . ةيفانئتسا :.واولا : ةيرق نم نإو ©

 , رورجب مسا : ةيرق . ةيرق لهأ نم امو ىنعمب قارغتسالل رج فرح : نم
 : ىنعملا نأل فاضملا لمع هيلإ فاضملا لح دقو . أدتبم هنأل الح عوفرم ًاظفل

 لاا أ لع دل تق ةيرق لهأ نم

 عقر ريض 3 نحل ا لمع ال رضح ةادأ : : اهوكلهم نحن الإ ©

 :افويبم يأ اهوكلهم .ميخشلاو ميظتال عمجلا ةغيصب اجو هظفل ريغ نم

 : ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عغمج هنأل ةمضلاب عوفرم «نحنا ربخ

 نحنا ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض «انهاو

 , لوألا ًادتبملا رح عفر لح يف «اهوكلهم

 ' ةحفتتلاب ةيقرظلا لع بوصنم كلهمب قلعتم نامز فرظ ؛ ةمايقلا موي لبق ©

 'وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : موي . ففاضم وهو

 ش . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحجي هيلإ فاضم :: ةمايقلا . فاضم

 :٠ اهوبذعم . رييختلل فطع فرح وأ : ًاديدش ًاباذع اهويذعم وأ ©
 : ًاياذع .: ديدشلا باذعلاب اهولتبم وأ : ىنعمب «اهوكلهم» بارعا برعت

 . هلثم ةبوصنم ًاباذعل ةفص :: ًاديدش . ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 ' ىلع .ينبم صقان ضام لعف : ناك : ًاروطسم باتكلا يف كلذ ناك ©

 0 ماللا . (ناك)» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا ': اذ : اذ . حتفلا
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 يأ «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : باتكلا يف . باطخلل فاكلاو دعبلل
 . ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ : ًابوتكم يأ : ًاروطسم .ظوفحملا حوللا يف

 اننا نو ودل اهب نإ يلب ]أنَا ه4
 © تيوطكب ديالا, ليتلاو "سيارات ينل

 ضام لعف : عنم . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : راولا : اذعشم امو ©
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ان . حتفلا ىلع ينبم

 عراضم لعف : لسرن . بصان يردصم فرح : نأ : تايآلاب لسرن نأ ©
 .نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 رورجمو راج : تايآلاب . ًادمحم لسرن نأ : : ريدقتب فوذحم «لسرن» لوعفمو

 ناث هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو 1نأاو لسرنب قلعتم
 . امل لحم ال ةيردصملا 6نأ» ةلص «لسرنا ةلمجو

 فرح : نأ . اه لمع ال رصح ةدأ : الإ : نولوألا اهي بذك نأ الإ ©
 رورجيو راج : اهب . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . يردصم :

 ثونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نولوألا . بذكي قلعتم
 ' عنما لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو درفملا نيونت نم ضوع
 يف «لسرن نأ» لوألا ردصملا نوكي نأ زوجيو . نيلوألا بيذكت لا : ريدقتب
 . بصن لحم يف «نولوألا اهب بذك نأ» يناثلا ردصملاو . ًالعاف عفر لحم
 . هب ًالوعقم

 ضام لعف : يآ . ةيفانئتسا : رارلا : ةرصيم ةقانلا دوم انيتآو ©
 6-0-5 ص 2م ريمض اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ش

 ةرصبم ٠ ًاضيأ ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : دومث ينب يأ : دومث
 . ةحئفلاب بوصنم لاح : ةئيب ةيآ : ىنعمب
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 , هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضاَم لعف : ارملظ . ةفطاع ءاغلا : اهب اوملظف «

 .. ةقزاف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 . روربجبو راج :. اهب : مهسفنأ هريدقت .فوذحم وأ رمضم !!اوملظ» لوعبفمو

 00 . اهورقع ذإ اهببسب يأ اوملظب قلعتم

 ؛ : لسرت ؛ اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانثتسا : واولا : تايآلاي لسرن امو ©

 , ٠ نحن هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم .لعف

 ' نوكي نأ زوجيو لسرنب قلعتم اهلسرن ال : ىنعمب روزجمو راج : تايآلاب

 ! ديزأ اذإ تايآلا نم لسرن ام لسرن امو : ريدقتلاو .. ًافودحم «لسرت» لوعفم

 ا . اهريغو نآرقلا تاياك ةحرتقملا تايآلا ريغ

 أ هلْجأل -هلجأ نم لوعفم :ًافيوخت .اه لمع ال رصخ ةادأ الإ : ًافيوخت لإ

 باذغب ًاراذنإو ًافيوخت الإ : ىنعملاو . ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح نوكت نأ زوجيو >>
 0 . ةرخآلا

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ .ةيفاننلا : وازلا : كل انلق ذإو ©

 ضام لعف : لاق . :ركذا هريدقت فوذحم وأ رمضم لعفب هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبنم ؛انيحوأ» ىنغمب
 يف .لضتم ريمض ااناو انب هلاصتال

 الحم

 رج لحم يف ؛انلق» ةلمجو لاقب قلعنتم رورجمو راج : كل .' لعاق عفر

 : : . ةفاضالاب

 مّنإ» مسا : كبر . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : َّنإ: كير َّنِإ ©
 .٠: ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
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 ينبم ضام لعف : طاحأ . َّنإ ريخ عفر لحم يف : ةلمجلا : سانلاب طاحأ ©
 راج : سانلاب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 . طاحأب قلعتم رورجمو

 : انلعج . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : اهّورلا انلعج امو ©
 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ايؤرلا «انلق» بارعا برعت
 . رذعتلل

 - ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : كانيرأ يتلا ©

 الحم يف لصتم ريمض فاكلاو «انلقا» بارعإ برعت : انيرأ . ايؤرلل - تعن
 دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «كانيرأ» ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن

 . اهكانيرأ : ريدقتلاو . ٍناث هب لوعفم هنأل ًالحت بوصنم ريمض

 ناث هب لوعفم : ةنتف . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : سانلل ةئتف لإ ه
 «ةنتف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : سانلل . ةحتفلاب بوصنم

 . هماقم هيلإ فاضملا ميقاو فاضملا فذحف سانلا نايبال ًارابتخا الإ ىنعمب 0

 «ايؤرلا» بوصنم ىلع واولاب ةفوطعم : نآرقلا قف ةنوعلملا ةرجشلاو ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةرجشلل - تعن  ةفص . ةنوعلملا ةحتفلاب ةبوصنم 3
 . هلعفب وأ «ةئوعلملا» لوعفملا مساب قلعتم رورجمو راج : نآرفقلا يف

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فوخن . ةيفانئتسا : واولا : مهفوخنو ©
 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها)و . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .' ةرخآلاو ايندلا فواخمب مهفوخنو : ىنعمب . هب لوعفم بصن

 لعف : ديزي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : ءافلا : مهديزب امف ©
 يأ . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . فيوختلا

 ناث هب لوعفم : ًانايغط . ال لمع ال رصح ةادأ : لإ : ًاريبك ًانايغط الإ ©
 . اهلثم ةبوصنم ًانايغطل - تعن  ةفص : ًاريبك . ةحتفلاب بوصنم
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 نر ديلا لإ ودي مدي اودي ا كيال لف ذاو ١ ا و ا
 ْ حسا هو
 © اًميطَقَح

 ١ تبرعأ : سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذِإو ©
 1 . ةرقبلا ةروس نم نيثالثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف 1

 ْ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجاو

 : عوفرم عراضم لعف : دجسأ . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه ةزمهلا : دجسلأآ ©

 ا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 : ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ' لوعفم هنأل ًالع بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوُلصوملا ةلص «تقلخلا

 نملادجسأأ : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًائيط . هتقلخ : ريدقتلا . هب

 0 . ًائيظ هقلخ تقو يف ناك

 ميدل كعرادمكبرالَو ١
 020 لا

 © ينال دّنكِيخأ
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : كتبأرأ لاق ©

 ظفلب :بجنعت ةزمه ةزمهلا : ينربخأ : ىنعمب كتيأرأ . وه هريدقت ًازاوج

 عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام لعف : تيأر . ماهفتسا
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 : نيذلا . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يذلا اذه ©

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يلع تمرك ©

 قلعتم رورجمو راج : يلع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءانلاو

 ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص « يلع تمرك ٠ ةلمجو . تمركب

 يفو . يلع هتلضف يأ : يلع هتمرك : ريدقتلاو هب لوعفم هلأل ًالحم بوصنم

 ًاراصتخا فذحلا ءاجسف هنم ريخ انأو يلع هتمرثك مل : ىتعمب فذح مالكلا

 . مالكلل

 فرح : نا . مسقلل ةتطوم : ماللا : ةمايقلا موي ىلإ نترخأ زكئل ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ترخأ . مزاج طرش ٠

 : نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . ْنِإب مزج لحم يف كرحنملا

 بصن لحم يف لصتم ريمض ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون
 ىلإ» رورجملاو راجلاو . ينتلهمأ : ىنعملاو . اهيلع ةلاد ةرسكلاو هب لوعفنم
 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا . ترخأب قلعتم موي
 . ةرسكلا

 يأ : ّنكتتحأ . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : هتيرذ ٌنكنتحأل ©
 لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نلصأتسأ

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هتيرذ . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 مسقلا باوج «نكنتحأل» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو بارعالا نم اه لحم ال

 نم اهل لح ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «ينترخأ ْنا» ةلمجو
 . ثتارعإلا

 لصتم ءانثتسا وهو ًالإب ىقتسم : ًاليلق . ءانثتسا ةادأ : الإ : ًاليلق الإ ©
 . مهنم ًاليلق الإ يأ . ةحتفلاب بوصنم
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 ١* 1اووي لح كبدي 5»
تتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 ' ٠ وه هريدقتًالاوج هيف ز

 : . اولاقل هب لوعقم بصن لح يف هدعب ةلمجلاو ..هل هللا لاق يأ

 ٠ لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : بهذإ : مهنم كعبت نمف بهذإ ©
 مسا : نم . ةيفانعتسا : ءافلا : نمف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ؛ ينبم ضام لعف : عبت . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم مزاج :طرش
 | وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نمب مزج لحم يف حتفلا ىلع
 . ةلبص «كعبت» ةلمجو . هب لوعفم بصن لع يف:لضتم ريمض فاكلاو

 ' لاخنب قلعتم رورجمو زاج : مهنم . اهسفن ةلوصؤملا يه «نما نأل لوبصوملا

 لعق اتلمجو نمب رج لحم يف نييئاغلا ريمض !مهاو «نم» لوصوملا نم ةفوذحم
 . «نم» أدتبملل ربخ عفر لحم يف هبارج بو طرشلا

 | ةقققم ذب قومسم مقاج طرق باوج : ةلمجلا : مكٌؤازج منهج نِإف ©
 . بضن فرخ : نإ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مزج لحم يف ءافلاب

 اهنأل نون ملو ةحتفلاب بوصنم نإ مسا : منهج . لعفلاب هبشم ديكوتو

 ٠ .:ةبرعم ةملك يهو ةفرعم ةئنؤم ةملك اهنأل  نيونتلا - فرصلا نم ةنعونمم
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفزبم «نا» ربخن : ءازج

 ىلغ بطاخملا بلغف كؤازجو مهؤازج يهف نمب روكدلا عج ةمالع ميلا

 ا بئاغلا

 ' قلطم لاوعفم وأ فوضوم ءازبللا نأل ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاروفوم عازج ©

 0 هلكنم بوصتم ءازجل - تعن - ةفص : ًاروفوم ء ءازج ٠١ نوزاجت : ريدقتب

 . ةحتفلاب
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 وسوي ئوس ني تقنين لرمأو 14
 هدِحاَمَك قوم كولو للف نهتم
 © اكيعلإ 1

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : جيه يأ : زرفتسا .ةفطاع : واولا : نزفتساو ©

 . تنأ هريدقت وج هيف يتسم يعض راف

 رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : مهثم تعطتسا نم ©

 يف لصتم ريمض ءاتلاو . بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راحلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ررمض (مهاو

 . !نم» نم

 ريمض فاكلاو ززفتساب قلعتم رورجبو راج : مهيلع بلجأو كتوصي ©

 اززفتسا» ىلع واولاب ةفوطعم : بلجأو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم 1

 راج : مهيلع . حايصلا يأ ةبلحجلا نم يهو احصو» ىنعمب اهبارعا برعتو

 . بلجاب قلعتم رورجمو

 . ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض فاكلاو رورجمو راج : كلجرو كليخي ©

 كناوعأب : ىنعمب اهبارعا برعتو «كليخب» ىلع واولاب ةفوطعم : كلجرو

 . كتلاجرو كناسرفب يأ لجارو بكار نم

 اهبارعإ برعتو (ززفتسا» ىلع واولاب ةفوطعم : لاومألا يف مهكراشو «©
 . كراشب قلعتم رورجو راج : لاومالا يف 7 هب لوعفم بصن لحم يف «مه»و

 برعت : مهدعو . «لاومألا يف» ىلع واولاب ةفوطعم : مهدعو دالوألاو ©

 . «مهكراشو» بارعإ 1

1599 



 : دعي .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانتتسا : واولا : ناطيشلا مهدعي امو ©
 ! هب'لوعفم بصن لخم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . مدقم

 : ردصملا نع ةبئان ةفض : ًارورغ . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : ارورغ الإ ©

 © ديكو كيو طلسم هلع كل سل ىدابعتإ 6 0 ا 2

 ! بوصنم نا مسا يدابع . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : يدابع نإ »أ
 ةكرحب لحملا لاغتشا اهررهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب
 ١ .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ءايلا لجأ ؛نم اهب يتأملا . ةبسانملا

 ..«نا» نيخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ناطلس مهيلع كل سيل ©
 | راخي : كل , حتفلا ىلع ينبم ناك تاوخأ نم صقان ضام لعف : سيل
 ْ نييئاغلا نيمض «مهاو رج فرح : ىلع . مدقملا «سيلا“ربخب قلعتم رورجتو
 «ننيل» مسا : ناطلس . ناطلسب قلعتم رورجملاو رادجلاو ىكلعب رج لحم يف

 .: ةمضلاب عوفرم رخؤم

 ىلع ينبم ٍضام لعف : ىفك . ةيفانغتسا : وارلا : ًاليكو كبرب ىفكو ©
 مما : بر . دئاز رج فرح ءابلا : كبرب . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا
 يف لصتم ريمض فاكلاو «ىفك» لعاف هنأل.ًالح عوفرم ًاظفل ميظعتلل رورج
 ..ًالاح برعي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاليكو . ةفاضالاب رج لحم

 رس الس كسر سس وس وسيم أس رةوو لس و م

 . »امجد ضرما لاب لفل مى ىيارات ١
 لع يف لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتبم : يذلا مكبر ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .'روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج
 ةلمجلاو:وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وأ أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا

 كا



 ةلص «يذلا» دعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبملا ربخخ عفر لحم يف ؛يذلا وه» ةيمسالا

 . لوصوملا

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجي يأ : مكل ىجزي ©

 قلعتم رورجمو راج : مكل . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . نينكاسلا ءاقتلال مضلاب ميملا تكرحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو يجزيب

 نوكت ةملكلا هذهو نفسلا يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رحبلا ف كلفلا ©

 . يجنيب قلعتم رورجمو راج : رحبلا يف . ًاعمجو ةدرفم

 . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : اوبلطتل يأ : هلضف نم اوغتيتل ©

 فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف :اوغتبت
 : هلضف نم .٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا

 «نالو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اوغتبتب قلعتم رورجمو راج

 يجيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 . ةراجتلاب حبرلا اوبلطتل ىنعمب امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اوغتبت» ةلمجو

 ريمض ءاحلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح َّنِإ : اًميحر مكب ناك هنإ ©
 حتفلا ىلع ينبم صقان نضام لعف .: ناك «نا» مسا بصن لحم يف لصتم

 |يحرب قلعتم رورجمو راج : مكب . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو
 ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم «ناكا» ربخ : ابحر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 . ؛نإ) ربخ عفر لحم يف «؛اهيحر مكب ناك» ةيلعفلا

 لكك و لو! رم ا لا 0َكصاذإَو 1

 2 0 ومضر
 لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانئتسا : واولا : رحبلا يف ىضلا مكسم اذإو ©

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب يو طر ضفاخ نامزلا نم
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 ' . :نييكاشلا ءاقتلال مضلاب تكرحو روكذلا عمج ةمالع مِملاو مدقم هب لوعفم

 مج بيس ددرتو دج : رجا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىضلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف ارضلا مكسم» ةلمجو

 : نم . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لض : نوعدت نم ّلض »
 اه لم نوعدت ٠ لعاف عفر لح يف نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم
 , «نوعدت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 : ب لوحفم هنأل بطن لع يف يدش دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 | نم مكركف نم عاض قرغلا فوخ مكنم اذإ : . انوعدت : ريدقتلا
 ريغأ طرش باوج «نوعدت نم ٌلض» ةلمجو . مكتئاضإ نإ ةآلا نم اهنودبعت
 ّْ .:بارعإلا نم اه لحم ال مزاج

 ' ءانثتسا الإب ىطتسم وهو هناحبس هللا يأ : هايإ , ءاشثسا ةادا الإ : هابإ الإ ©
 : مكتدش يف هنوجرت يذلا وه هدحو هللا نأ يأ ًاعطقنم

 . , يثبم مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانكتسا : ءافل ١١ نيلا ىلإ مكاجن املف ©

 ١ ةقلعتم «نيح» ىنعمب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ! رذعتلل ْفلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكاجن . باوجلاب
 ' لحم يف لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ' قلعتم رورجبو راج : ربلا ىلإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 ْ . هيلإ فاضم رج لحم يف ؛مكاجن» ةلمجو مكاجتنب
 | لعق : معضرعأ رم ل ال قناج ريغ طرش بار ': ةلمجلا : متضرعأ ©

 يف' لصتم ريمض ءاتل . نييطاخملا ريهضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ا مك متحلص يعصب روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم

 . هيلع متنك
 ينبم صقان ضام.لعف : ناك . ةيفانئتسا : واول :٠ ًاروفك ناسنالا ناكو ©

 ثوصنمأ اهرب : ًاروفك . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا ؛ناسنالا .حتفلا ىلع
 . ةحتفلاب



 لعف : متنمأ . ةفطاع ءافلاو . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه : ةزمه لا : متنمأفأ ©

 يف لصتم ريمض ءاتلا . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام !

 ةلمج ىلع ةفوطعم «متنمأ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم

 . ضارعالا ىلع كلذ مكلمحف متنمأف متوجنأ : اهريدقت ةفوذحم

 عراضم لعف : فسخي . بصان يردصم فرح : نأ: مكب فسخي نأ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 امو «نأاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو فسخيب قلعتم رورجمو راج : مكب .وه

 «اهالت امو فسخي» ةلمجو (متنمأ لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 . اهل لح ال «نأ» ةلص

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ربلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ريلا بئاج ©

 يلاع بلقي نأ : ىنعمب لاحب ًاقلعتم «مكب» رورجملاو راجلا نوكي نأ زوبجيو

 . اهيلع متنأو اهلفاس ضرألا

 مكب فسخي نأ» ىلع رييختلل وأب ةفوطعم : ًايصاخ مكيلع لسرب وأ ©

 . ةراجحلاب يمرت يتلا حيرلا : بصاحلاو . اهبارعإ برعتو (ربلا بناج

 لعف : اودجت . اه لمع ال ةيفان : ال . فطع فرح : مث: اودجت.ال مث ©

 ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو بوصنم ىلع فوطعم عراضم

 . ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتنم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ٍودجتب قلعتم رورجتو راج : مكل : ًاليكو مكل ©

 . (ًايماح» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ٌاليكو

 تك لو



 م . قاةكماعكببإ د ازين يو

 م 00 000 يَ 02

 ف مي ك0 2 1ك

 : بفطع فرح : مأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارنعإ رعت ةسيركلا ةيآلا هذه ©
 ا لحب يف لصتم يمض ةمكديعيل يف ؟مكاو ماهفتساب ة ةقوبسم اهنأل ةلضتم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 «ةرأت١ اهلصأ : ةرات ٠ مكديعيب قلعتم رورجيو راج : ىرخأ ةرات هيف ©

 , ًانيح ىنعمب مكديعيب قلعتم ٍنامز فرظ يهو لامعتسالا ةرثكل ةزمحلا تفذح
 ! ةبوصنم ةراتل - تعن - ةفص : ىرخأ .ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم .ةرم وأ

 . ٠ رعتلا اهيرهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقما ةحتفلا

 ' «افصاق» :نم ةفوذحم ةفصب ةقلعتم رورجبو راج : مكقرغيف حيرلا نم ©

 . مكديعي بارعإ برعتو "لسريا» ىلع ءافلاب ةفريطعم : مكقرغيف

 / لغ ينبم ضام لعف : مترفك . ةيردصم : ام ..فرخ : ءابلا : مقرفك امب ©

 لباف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . نيبطاخملا ريمضضب هلاصتال نوكسلا
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو 4اماو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ةلمجو ةمعنلا مكنارفكب : ريدقتلا مكقرنغيب قلعتم رؤرجملاو راجلاو ءابلاب
 ا . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص ؛مترفك»

 : كلذب:يأ : هب. ةميت» نم لاحب قامنم رورعو راج :ًاعيبت هب انيلع «

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاعبات يأ : 5 . اودجتب قلعتم رورجتو راج

 ١! انعبتي ًابلاطم ىنعمب
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 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا * ةيفاتسا : راولا : انمرك دقلو ©
 ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مرك . قيقحت

 . لعاف عفر لحم يف لصتم
 تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : مدآ ينب ©

 الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلإ فاضم : مدا . ةفاضالل نونلا

 . لعفأ نزو ىلعو ةفرعم هنأل - نيونتلا - فرصلا نم عرنمم هنأل ةرسكلا نم
 .اهبارعإ برعتو ؛انمرك» ىلع واولاب ةفرطعم.: رحبلاو ربلا يف مهانلمحو«©

 «ربلا يف» رورجملاو راجلاو هب لوعفم بصن لحب يف نيبئاغلا ريمض !مهاو
 . اهبارعإ برعتو اربلا يف» ىلع واولاب ةفوطعم : رحبلاو . انلمحب قلعتم

 نابرعت ناتلمجلا : ريثك ىلع مهانلضفو تاببطلا نم مهانقزرو ©
 . اببلا يف مهانلجو» بارعا

 لع ينبم وصوم مسا 'نيثو رج فرصا نم : ًاليضفت انقلخ نمم ©
 » نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 العم هل لوصول ةلص ءانقلخا ةلمجو «انمرك» بارعا برعت : انقلخ
 : ًاليضفت «مهانقلخا ريدقتلاو هب لوعفم هنأل الحم برصنم ريمض دئاعلاو

 . ديكوتلا ديفي قلطم لوعفم

 ومرسي دي 'هميقاةتكورأ اف ينور هال تسلك
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 . ةحتفلاب بوصنم . ركذأ هريدقت رمضمب هب لوعفم : موي: وعدت موي ©

 كرا



 :فلألا تديزو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عاضم لعف : وعدن

 . نخن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةعاجلا واوب 95 دن واولا دعب

 . هيلإ فاضم رج لحم يف اوعدن»' ةلمجو

 ؛هيلإ فاضم : سانأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهمامإي سانأ لك ©

 :يف نيبئاغلا زيمض (مه) و وعدنب قلعتم رورحم راج : مامإب . ةرسكلاب رورجم

 0 ش 1  ةفاضالاب رج لح

 يف ةوكسلا ىلع ينم اج طرش مسا : نم . ةيفانتسا :اءافلا : يتوأ نمف ©

 1 6١ عفو لح يف هوجو طرخلا لعق نم ةلمجلا هيي اديس عني لع

 هيف رسم ريض لعافلا بئنو متفلا لع ينيم لرهجسلل ينبم يام لعن

 . نمب مزج لحم يف ضام لعف «يقوأ)و ! وه ةريدقت ًاناوج

 ارج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هثيمدي هياتك ©

 رج لح يف لصتم ريض ءاهلاو يوأب قلعتم رورجمو راج :'هنيميب . ةفاضالاب

 . هنيميي هباتك نييوعدملا ءالؤه نم وأ نمفإ ىنعمب . ةفاضالاب

 ٠ لع يف اق نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مهباتك نوأرقي كئلوأف ©

 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا (ءالؤأ»و طشرلا باوجلا ةطبار ءافلا . مزج

 . عمجلا ىتعم يف «نمإ)ل نأل كلوأ ليقو . باطخلل فاكلاو . ًادتبم عفر ل

 عفر لثع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضلم لعف : نوأرقي

 ينبم نييئاغلا ريمض (مهاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم إ[ باتك . لعاف

 نبخ عقر لخج.يف (مهباتك نوأر قي» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 1 ا . «كنلوأ»

 : نوملظي |. ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : اليتف نوملظي الو ©

 ل يف لصتم ريس داولاو نوت ترب يفرم لريجسلل ينم عيامشس ليف

 الو ىتعمب ةحتتفلاب بوصنم ردصملا نع بئان : الليتف .. لعاف بئان: عفر

 . ءيش ىندأ مهباوث_ يف نوصقني.الو يأ ءيش لقأ نوملظي

 د1



 © كيِسْرصْأو ىف رجلا وهف امعأ هذه ناكسسَو ى
 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع : واولا : ىمعأ هذه يف ناك نمو ©

 يف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا .ىلع

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهمساو طرشلا لعف هّنأل نمب مزج لحم
 راجلاو يفب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . رج فرح : يف
 نأل ايندلا يف ناك نمو : يأ . ايندلا ىلا .ةراشالاو ىمعأب قلعتم رورجملاو

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخخ : ىمعأ . ؛ ةرخآلا ١ تدرو باوجلا يف

 ربخ عفر لح يف هبارجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . رذعتلل فلألا ىلع

 .(2نم»

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ىمعأ ةرخآلا يف وهف ©
 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مزج
 . ىمعأب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلا يف . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 ىمعأ : ريدقتب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم وه ربخ : ىمعأ

 . ةرخآلا نع وأ ايندلا يف هنم

 ةرهاظلا ةمضلاب ةعوفرم ةيناثلا «ىمعأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ٌاليبس َّلضاو ©
 ةغيص - لعفأ - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت ملو
 ًاليبس لضأو ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم زييمت «ًاليبساو لعفلا نزوبو ليضفت
 . بلقلا ىمع نم وهو ىمعألا نم

 _- ادوار كلإَسوءْر2 لما طك! «*
 2 رم

 © يحاول

 ةليقتلا َّنإ» نم ةففغ : ّْنِإ . ةيفانعسا : اولا: كئونتفيل اوداك نإو ©
 لعف : اوداك . بصن لحم يف نأشلا ريمض اهمساو لعفلاب هبشم فرح يهو

 الا



 ملا لع ,ينبم اوبراق وأ اوكش وأ ىنعمب «ناك» تارخأ نم صقان ضام

 ' فلألاو ةداك» مسا غفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال

  قرفت اهنأل ةقراف تيمسو ةقلحزملا ماللا اهسفن يهو ةقراف : ماللا ٠ ةقراف

 : توبثب عوفرم عراضم لعف : كنونتفي . ةيفانلا (ْنإ) نم ةففخملا «نإ» زيمتو

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف للصتم ريمض واولاو نونلا

 | ةلمجللاو «نإ» ربخخ عقر لحم يف «كنونتفيل.اوداك» ةلمجو . هب لوعفم بصن
 :نأ اوبراق :نأشلا نإ ىنعمب «داك١ ربخ بصن لحم يف «كنونتفيل» ةيلعفلا

 ٠ . كيلإ هانيحوأ يذلا نع فرصنتل نينتاف كوعدخي يأ : كونتفي

 :«نع» رخآ كرحو نونتفيب قلعتم رورجمو راج : كبلإ انيحوأ يذلا نع ©

 , لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . نينكاننلا ءاقتلال رسكلاب
 .ريمض ناو .. انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيحوأ . نعب رج

 ةلمجو . انيجوأب قلعتم رورجمو راج : كيلا . لعاف عفر لن يف لصتم
 هب لوعفم هنأل الحم بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لولطوملا ةلص «انيحوأل

 00 . انيهاونو انرماوأ نم .: كيلا ءانيحوأ : ريدقتلاو

 :لوقثت يأ يرتفت . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : هزيغ انيلع يرتفتل ©

 : هيصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضنم لعف : قلتخت وأ

 :ليوأتب اهدعب امو (نأ)و تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمضض لعافلاو ةحتفلا
 ,ةلص ايرتفت» ةلمحو نونتفيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب زج لحم يف ردصم

 ': هريغ . يرتفتب قلعتم رورجمو راج : انيلع . اهل لحن ال ةيردصملا ؛نأ»

 ! ٠ ..ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 باوجو ةأفاكم فرح : آذإ . ةيفانتسا : وارلا : ًاليلخ كوذختال ًاذإو ©

 . ةردقملا ةيطرشلا كول» باوج يف ةعقاو : ماللا ؛ كوذتال . هل لمعال
 مضلا ىلغ ينبم ضام لعف : كوذختا . كوذختال مهدازم تعبتا ولو يأ

 فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 بوصنم نا هب لوعفم : اليخت ٠ لوأ هب لوعفم بصن لع يف لصتم ريمض
 . اهل لخ ال مزاج ريغ طرش باوج «كوذختالا» ةلمحو . ةحتفلاب

 تك



 * كيو نك تكد ك7
 نأ . مزاج ريغ طرش فرح : الول .ةفطاع : واولا : ك انتين نأ الولو ©

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تبث . يردصم فرح

 لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسغ
 ابوجو فوذح هربخو أدتبم عفر لحع يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛نأاو . هب
 كل انتيبشت الولو يأ . امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص !كانتبث» ةلمجو
 .انتمصعو

 دق .«الول) باوج تعقو ديكوتلا وأ ءادتبالا مال : ماللا : تدك دقل ©
 ىلع ينبم «ناك» تاوحخأ نم صقان ضام لعف : تدك . قيقحت فرح
 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاقلاو بطاخملا ريمضضب هلاصتال نوكسلا
 ,. (داك»

 نأ تبراقل ىنعمب ؛داك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهبلإ نكرت ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعش نكرت . مهركمو مهعدصخ ىلا ليكت

 نيبئاخلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 طرش باوج» ةيلعفلا ةلمجلاو نكرتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلإب رج لحم يف
 . اهل لح ال مزاج ريغ

 ًانوكر يأ ٠ ةحتفلاب بوصنم ردصملا عضوم يف قلطم لوعفم : ًاليلق ًائيش ©
 . ًاضيأ ةحتفلاب ةبوصتم ًائيشل - تعن ةفص : ًاليلق . ًاعيش
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 يف ةعقاو ماللا : كانقذأل . هل لمع ال باوجو ةأفاكم فرح : كانقذأل ًاذإ .٠
 ضام لعف : قاذأ . كانقذأل مهيلا نوكرلا تيراق ول يأ ةردقملا (ول» تباوج

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 كل



 ريغ طرش تاوج ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمْض فاكلاو
 0 .٠ اه لح ال مزاج

 :اينذلا باذع فعض : ىنعمب : تامملا قعضو :ةايحلا فعض «©

 : ةايحلا ١. ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم + فعض . ةرخآلا باذع فعضو

 فعْض» ىلع واولاب ةفوطغم : تاملا فعضو . ةرسكلاب زورجم هيلإ فاضم
 تامملا باذغو ةايحلا باذع كانقذأل : لوقلا لصأو . اهبارعإ برعتو ؛ةايحلا

 كانقذأل مالكلا لصأ ناكف . يرشغزلا هلاق ام اذه . ناباذع باذعلا نأل

 تميقأو قوصوملا فذحف تاملا يف ًافعض ًاباذعو ةايحلا يف ًافعض ًاباذع

 ليقف فوصضوملا ةفاضا ىلإ. ةفصلا تفيضأ مث فعضلا وهو هماقم ةفضصلا

 . ًاتيمو ًايح باذعلا فعض :نوكي نأ زوجيو . تامملا فعضو ةايحلا فعض

 عراضم لعف : دجت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : مث : كل دجت ال مث ©

 راج: كل . تنأ هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ١ . دجتب قلعتم رورجمو

 : ًايصن . ةاريصن» نم ةفوذع لاحب قلعتم رورجتو راج : ًاريصن ائيلع ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 نجلة 2 221 تارا اركنابكتإ ًاوداكرإو 4و 7/1

 8 ٌيفالإَكَعلِح

 ةئلاثلا ةيآلا يف تيرعأ : ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نإو ©

 ا .٠ نوزفتسيب قلعتم رورجمو راج : ضرألا نم .نيعبسلاو

 لمف : كوجرخي ٠ رج فرح يهو ليلعتلا مال : !: اهنم كوجرخيل »
 ؤاولاو. نونلا' فذح هبصن ةمالعو هلا اب هس نأ بوصتم عراضم

 بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو لعانف عفر لحم نيف لصتم ريمض

 زاجلاز ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأاو هب لوعفم

 تكا



 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛كوجرخي» ةلمجو نوزفتسيب قلعتم رورجملاو

 ضرأ يهو ضرألا نم يأ كوجرخيب قلعتم رورجبو راج : اهنم . بارعالا
 . ةكم

 : ال . هل لمع ال بارج فرح : اذا . ةفطاع وارلا : نوثبلي ال ًاذاو ©
 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوثبلي . ال لمع ال ةيفان
 . كدعب نوقبي الف كلذ اولعف اذاو : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ىلع بوصنم كدعب ىنعمب نوثبليب قلعتم نامز فرظ : ًاليلق الإ كفالخ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا
 وأ ًاتقو لإ ريدقتب هل ةفص وأ ردصملا نع بئان : ًاليلق . ءانثتسا ةادأ : آلا
 . هللا مهكلبي مث . ةحتفلاب بوصنم ًاليلق ًانامز

 ه» كو يتم 1كيلو كنك السلا دنع 2 7 ا 0 20000 1
 هللا ّنس يأ رمضمب بوصنم  قلطم لوعفم  دكؤم ردصم : َنَم ةحَس ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لوصوم مسا : ْنَم .كلذ

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح : دق: انلسرأ دق ©
 «انلسرأ دق» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ا؛اناو . انب هلاصتال
 . هب لوعفم هلأل ًالحع بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص

 . كلبق نيلسرملا ةنس هذهو : ىنعمب . مهانلسرأ دق نم ريدقتب

 ةيفرظلا ىلع بوصنم انلسرأب قلعتم نامز فرظ : لبق : انلسر نم كلبق ©

 نم مهنوك لاح ريدقتب «نماا لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم «انلسر

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو .انلسر

 عراضم لعف : دجت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا : واولا : دجت الو ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
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 :لحم يف لصتم ريمض ؛اناو ودجتب قلعتم رورجمو زاج : اليوحت انتنّسل ©

 . 'ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :٠ ًاليوحت .. ةفاضالاب رج

 ناو رفد فاول ريغان وكظلاز
 * اوبْْلاَكَو ِ

 نينكاشلا ءاقشلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ةالصلا مقأ ©

 ًابوجو هيف رسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال وأ ًافيفخت ءايلا تفذحو

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم' : ةالبصلا . تنأ هريدقت

 1 مقأب ناقلعتم نارورجبو ناراج : لدللا قسغ ىلإ! سمشلا كولدل ©

 سمشلا كولد ىنعمب يأ ةرسكلاب نارورجم امهيلا فاضم «ليللا»و «سمشلا»و

 ءاشنعلا ةالص تقو وهو ليللا ةملظ ىلإ اهبورغ نم وأ اهاوز دنع ىنعمب

 : . ةريحألا

 : رجفلا ٠ ايبرعا برعيو «ةالصلا مقأ» ىلع واولاب ةقوطعمم : رجفلا نآرقو ©

 سنت الو : ىنعمب ؛ ليقو رجفلا ةدلسم مقأر يأ ةرسكلاب زور هبلإ فايس

 ش ١ ا . رجفلا ةالص

 مسا '::نآرق . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: . رجفلا نآرق نإ©

 0 3 رورج هيلإ فاضم : رجفلا . ةحتفلاب بوصنم «نإ»

 ٍضام لعف :ن . هّنإ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمحملا : ًادوهشم ناك ©

 : ًادوهشم .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض همساو حتنفلا ىلع نجم صقان

 . ةكئالملا ٠ نم ًادوهشم يأ . ةحتفلاب بوصنم «ناكا .ريخ

 1251 ةكيناتك هنت تقلا#
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 يف مايقلاب رمألا : ىنعمب ليللا ضعب كيلعو يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب
 . يلايللا ضعب

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لص يأ : دج . ةفطاع : ءافلا : هي دجهتف ©

 ليللا يأ رورجمو راج : هب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 تاولصلا ىلع كل ةدئاز ةدابع وأ ةضيرفلا نع ةدتاز ةالص يأ : كل ةلفان ©

 ؛ًادجبتا عضوم تعضو اهنأل ردصملا ىلع ةحتفلاب ةبوصنم ةملكلاو . سمخلا

 رورجيو راج : كل . دحاو ىنعم يف امهو . ًاضيأ ةدئاز ةدابع دجهتلا نأل

 . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةلقانب قلعتم

 دعب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ًالصفم ًابارعإ تبرعأ : كبر كتعبي نأ ىسع ©

 . ةبوتلا ةروس نم ةئاملا

 وه وأ ةيفرظلا ىلع بوصنم ثعبيب قلعتم ناكم فرظ : ادومحم ًاماقم ©:

 كميقيف . ةمايقلا موي كبر كثعبي نأ ىسع : ريدقتب رمضم لعفب بوصنم

 : ًادومحم . ماقم اذ كثعبي نأ : ىنعمب ًالاح نوكي نأ زوجيو . ًادومحم ًاماقم

 . هلثم بوصنم اماقمل - تعن  ةفص

 لصباو ٍقدِص جحا قدم ليم لحم ولو ٠ هل >7 2 5 4 5 050711-
 «© اًضاللسط نمل

 ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةفطاع واولا : لقو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم بر اي : ريدقتب ةفوذحم ءادن ءادأب فاضم ىدانم : بر ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف ريمض لامعتسالا ةرثكل ةفوذحملا ءايلاو ةبسانملا ةكرح

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : قدص لخدم ينلخدأ ©
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 ! ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع يتبم  رمأ  بلط ظنفلب ءاعد لعف : يتلخدأ

 | لحن يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل : نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ' «قذص لاخدا) ىنعمب ردصملا. ىلع بوصتم : لخدم :.هب لوعفم بصن

 بِبنَخ هب ًالوعفم «لخدم» نوكت نأ زوجيو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 ' ًالاخدإ ينلخدأ : اهنم . .' يناعم ميركلا لوقلا اذه يف نأل دارملا ىنعملا
 هلاخخدإ دوضقملا نوكي نأ زوجي-وأ . ةلاسرلا هذه ءابعأ نُم هتلمح ايف ًايضرم
 ؛ رش ًانمآ انهنم هجارمخاو ًارفاظ ةكم هلاخدا وأ ةكم نما هجارصخاو ةنيدملا

 . نيكرشملا

 ! (قدص لخدم ينلخدأ» ىلع واولاب ةفوطعم : قدص جرخم ينجرخأو ©

 . قدص جارخإ ؛ يأ ٠ اهمارعإ برعتو

 :يل .٠ اهيارعإ برعتو.«ينلخخدأ» ىلع واولاي ةفوطعم : كندل نم يل لعجاو ©

 : كدنع نم يأ : كندل . رج فرح : نم . لغجأب قلعتم رورجمو راج

 : فاكلاو لعجاب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحن يف نوكسلا ىلع يئبم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ! - تعن  ةفص : ًاريصن . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريصن ًانئاطلس ©

 ينرضني ًاليلد كدنع نم يل لعجا : ىنعمب ةحتفلاب هلثم بوصبنم ًاناطلسل

 . كتملك ,ءالعاو كنيد راهظال

 2 لا نإ قو اجو

 وام لعق : ءاج :؛ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تْبرعأ : : قحلا ءاج لقو ©

 .' ةمضلاب عوفرم لعاف' : قحلا ٠ حتفلا ىلع .ينبم

 . اييارعإ برعتو «قحلا ءاج» ىلع واولاب ةفوطعنم : لطابلا قهزو ©

 رس لوقما هب لوعفم بصن لم يف : : لطاببلا قهزو قحلا ءاجل

 . رفكلا وهو لطابلا كله وأ ٍبهذو مالسالاب قحلا

 د”



 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : اقوهز ناك لطابلا نإ «
 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةحتفلاب بوصنم ؛ْنِإ) مسا : لطابلا '

 ريغ . الحمضم يأ : ًاقوهز : وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا

 لحم يف «اقوهز ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخ : تباث

 . ؟نإ» ريخ عفر

 اها رسم ير سس 3 غل 5 ال99 سو سس هر همز :

 ١ اراكتإيلظلا ديزجالو نيدمؤنلا ةجيو افشوهامنا يقل نيو ©

 عوفرم عراضم لعف : كلزنن . ةيفانئتسا : واولا : نارقلا نم لزننو ©

 ىلع هناحبس هللا يأ نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو ةمضلاب

 رج فرح «نماو لزننب قلعتم رورجمو راج : نآرقلا نم . ميخفتلاو ميظعتلا

 يأ . ضيعبتلل وأ  ناثوألا نم  هلوقك هلبق مهبملل ريسفت نآرقلاو نييبتلل

 . نينمؤملل ءافش وهف نآرقلا نم لزن ءيش لك

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ءافش وه ام ©

 : ءافش . ادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . هب

 . ةمضلاب عوفرم اوها ربخ

 : نينمؤملل .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ءافش ىلع ةفوطعم : نينمؤملل ةمحرو ©

 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 لعف : ديزي . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نيملاظلا ديزي الو ©

 يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عزاضم

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا . هب مهرفكو مهبيذكت

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس

 لوعفم : ًاناصقن وأ ًاناسخ يأ : راسخ . رصح ةادأ : آلإ : ًاراسخ الإ ©
 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب

 كرا نك



 ايو صيني حلا لة وم
 لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانعتسا : واولا: ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو ©

 : . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجي بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم
 ٠ يف لصتم اريمض هاناو . انب ةلاصتال نوكسلا ىلع 'ينبم ضام لعف : معنأ
 ' «انمعنأ» ةلمجو . معنأب قلعتم رورجو راج : ناسبالا ىلع . لعاف عفر لحم

 ْ . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا. لع ينبم نضام لعف : ضرعأ ©
 ! . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج:«ضرعأ» ةلمجو . وه
 ' . هللا ركذ نع ضرعأو رطب ةعسلاو ةحصلاب ناسنالا ىلع انمعنا اذاو :ىنعمب

 | ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «نضرعأ» ىلع واولاب ةفرطعم : هيناجب ىأنو ©
 راجن .: هبلاجب . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةحتنفلا لعفلا

 دعب ىنعمب ةفاضالاب رجج لمع يف لصعتم ريمسغ ءاغاو ىأتب قلعتم رورجو
 ١ ا

 | ضام لعف : هسم . تبرعأ : اذإ . ةفطاع : واولا : رشلا هسم اذإو ©

 : ثلا . م وعلل بصق لع وف لصتت ريغ ءاطو متل لع ينيم
 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛رشلا هسم» ةلمجو . ٍةمضلاب عوفرم لعاف

 لعق : ناك . اهل لحم ال ماج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ًاسوؤي ناك ©

 , ب وه هريدقت ًاوج رتتسم ريمض : انهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ٍضام ش
 ًارقف نم رشلا هسم اذاو : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاسوؤي

 ّْ . هللا حور نم سأيلا ديدش ناك ضرمو

 هه كيس دنت فراك زخ دو م
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 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 لك وأ دحأ لك يأ ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك : هتلكاش ىلع لمعي لك ©

 عوفرم عراضم لعف : لمعي . فاضملا نونو هيلإ فاضملا فذحف ناسنا

 ىلع يأ : هتلكاش ىلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . لمعيب قلعتم رورجمو راج : هتقيرط
 . ؟لك» ربخ عفر لحم يف ؛هتلكاش ىلع لمعي ةيلعفلا ةلمحلاو . ةفاضالاب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : :مكبر . ليلعتلل ةيفانتسا : ءافلا : ملعأ مكيرف ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا 0

 ةغيص - لعفأ - نزو ىلع هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ملعأ
 . لعفلا نزوبو ليضفت

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ءابلا : وه نمي ©

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج
 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 :ًاليبس .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : البيس ىدهأ ©
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاقيرط يأ

 «© ليقوم شينو أو قرر نمر جوليو < سل و خر سرس لإ طسحرو ص رع كرف رس سر
 عراضم لعف : كنولأسي . ةيفانئتسا : اولا: حورلا نع كنولأسيو ©

 ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم

 كنولأسيب قلعتم رورجيو راج : حورلا نع . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم
 . نينكاسلا ءاقتلال نع نون ترسكو

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . نينكاسلا ءاقتلال ماللا ترسك تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 راج : رمأ نم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : حورلا : يمر رمأ نم حورلا ©

 ا ىلا



 فابضم وهؤ ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ير . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو

 ٠ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو
 'لعف.؟ متيتوأ ٠ اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعسا .: ىاولا : مقيتوأ امو ©

 لحم يف لصتتم ريمض ءاتلا نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ْ . متحنم امو : ىن ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميمو لعاف عفر

 . (ام» لطوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ًاليلق الإ ملعلا نم ©
 . هنم ًاليلق الإ يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ٌاليلق . رصح ةادأ : الإ

 . ًاليلق ًانايتا لإ ريدقتب هنع ةبئان وأ فوذحلا ردصملل ةفص نوكت نأ زوجيو

 * 51511 كر 2 ةكاَتقِسَلَو 45
 3 ةنذؤملا ماللا يهو مسقلل ةطوم : ماللا . ةيفانئتسا :اواولا : انئش نئلو ©

 'انب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : .. مناجت طرش فرح : نا

 1 . ماك عل لع يف لصتم رص .نإب مزج لحم يف

 .ينبم عراضم لعف : نبهذت : ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : ٌنيهذنل ©

 ًابوجو هيف 'رثتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب ةلاصتال حتفلا. ىلع
 :بارعالا نم اه لحم ال مسقلا باوج («نبهذتلا ةلمجو . نحن هريدقت

 |ةيضارتعا «انئش نإ7 ةلمجو . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو

 . بارعإلا نم ال لحم الف . هياوجو كفوذحملا مسقلا نيب

 ! ينبف لوضوم مسا : نيذلا ..رج فرح : ءابلا: كيلا اندحوأ يذلاب ©

 '«انيجوأ» ةلمجو بهذنب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ؛اهل لحم ال .لوصوملا ةلص «انيحنوأ» ةلمجو «انئشا بارعإ برعت «انلزنأ» ىنعمب

 ؛يأ هانيحوأ : ريدقتلاو . هب لوعفم هلأل ًالحع بوصنم ريمض دئاغلاو
 .نآرقلاب انيهذ انش ْنا ىنعمب انيحوأب قلعتم رورجيو راج : كيلإ . «هانلزنأ»
 .ام'يردت ال تيقبو ًارثأ هل كرتن ملف فحاصملاو رودصلا نع هانوحو

 : . باتكلا
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 لعق : دجت . احل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : مث : هب كل دجت ال مث ©

 كل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 لوعفم ماقم يف «هب» نوكي نأ زوجيو دجتب ناقلعتم نارورجمو ناراج : هب
 . باهذلا دعب : ىنعمب يناثلا «دجت»

 . « ًاليكو ١ نم ةفوذحم لاحب وأ دجتب قلعتم رورجمو راج : ًاليكو انيلع ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاليكو

 © اكلت كسر يمَبِإ 37
 بوصنم الاب تتسم : ةمر . ءانثتسا ةادأ : الإ : كير نم ةمحر الإ ©

 ةمحر نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : كبر نم . ةحتنفلاب
 كبر كمحري نأ الإ : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 : ىنعمب ًاعطقنم ءانثتسا نوكي وأ . درلاب هيلع لكوتت هتمحر ْنأك كيلع هدريف

 . هب بوهذم ريغ هتكرت كبر نم ةمحر نكلو

 «نإ» مسا هلضف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ: هلضف نإ »

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم
 لعف : ناك َّنإ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًارييك كيلع ناك ©

 . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ٍضام
 «ناك» ريخ : اريبك . «ناك» ربخب وأ ناكب قلعتم رورجتو راج :كيلع

 . ةحتفلاب بوصنم

 قاجكر وق مزيف ت18 ة رد ايكمرَإم
 3 0 هداك

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : نكل لق
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 . مْناج طرش راج طرش

 | نب مج ل يف حتفلا لع ينبم ضام لعف : نجلاو سنإلا تعمتجا ©
 , لغاف : نمنإلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 , اهلثم ةعوفرم « سنإلا » ىلع واولاب ةفوطعم : نجلاو . ةمضلاب عوفرم
 1 ْ . ةمضلاب

 | : اوتأي ..بصتو ةيردصم فرح : نأ . رج فرح :(ىلع : اوتأب نأ ىلع ©

 : يف ؛لصتمريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف

 رج لع يف ردصم ليوأتب اهات ام «نأاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع
 ' لحت ال ةيردصملا «؟نأ» ةلص اوتأي» ةلمحو عمتجاب قلعتم زورجملاو راجلاو ىلعب

 ١ فولحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «سنإلاو نجلا تعمتنجا نإ ةلمجو .اهل

 .' بارعإلا نم اهل لحم 'الف ةباوجو

 ' ' ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . اوتأيب قلعتم رورجبو راج : نآرقلا اذه لثمب ©

 : اهلثم رورخم ةراشالا مسا نم لدب : نآرقلا . ةئفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 0 . 'ةرسكلا رجلا ةمالعو

 . لعف': نوتأي .. فوذحملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : هلثمب نوتأي ال ©

 ' ءالاو نوتأيب قلعتم رورجمو راج : هلثمب . نونلا توبلثب عيفرم عراضم
 ال مسقلا .باوجاهلثمب نوتأي ال» ةلمجو ةفاضالاب رج لحجب يف لصتم ريمض

 . هيلع لد .فوذحم طرشلا باوجو ضام طرشلا نأل لعتفلا عقرو امل لمح

 ' هتغالب يف .نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع اورهاظت ول ': ىنغمب . مسقلا باوج
  لصتم ريمصض نوتأيا يف دارلاو هلثمب نايثالا نع اوزجعل ةنايبو همظن نسحو

 . لعاف عفر لحم يف

 ؛ ضام لعف : ناك . ةيردصم : ول . ةيلاح : :١ مهضعب ناك ولو »

 ريمض (مه)و ةمضلاب عوفرم ؟ناك» مسا : ضعب . دا
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 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةولاو . ةفاضالاب رج لح ين نيبئاغلا

 . «نوتأي» ريمض نم لاحب قلعتم رورجملاو

 نوتف هيلإ فاضملا فذحو ًاريهظب قلعتم رورجيو.راج : ًاريهظ ضعبل ©'
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاريهظ . مهضعبل : ريدقتلاو فاضملا

 دلت لكما ف ده ؤ ادفع دلو 4
 © ايوه ريل

 دق .ديكوتلاو دادتبالل : ماللا .ةيفانئتسا :واولا : ساثلل انفرض دقلو ©

 " هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : انررك يأ : انفرص . قيقحت فرح
 قلعتم رورجمو راج : سانلل . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ا!اناو . انب

 . انفرصب

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . انفرصب قلعتم رورجبو راج : نآرقلا اذه يف ©:

 هرج ةمالعو رورجم اذه نم لدب : نآرقلا . يفب رج لحم يف نوكسلا
 . ةرسكلا

 رورجم هيلإ فاضم : لثم . انفرصب قلعتم رورجمو راج : لثم لك نم ©

 نم ةفلتخم هدوجوب لثم لك نم ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ريرقتلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىبأ . ةيفانعتسا : ءافلا : سانلا رثكأ ىبأف ©
 فاضم : سانلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : رثكأ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا 1

 . يفنلاب لوأتم «ىبأ» نأل . اوضري ملف : ريدقتب ةرسكلاب رورجم هيلإ

 بوصنم هب لوعفم : ًاروفك . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : ًاروفك الإ ©
 . ًادوحجو ًارفك الإ يأ . ةحتفلاب
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 « سنن
 1 يل ل

 0 .. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واؤلا . ةعامجلا

 ! عراضم لعف : نمؤن . لابقتس او بصنو يفن فرح ::نل: كل نمؤن نل ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم يمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم

 . نمؤنب قلتم رورجو راج : كل . نحن

 'ًايوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةحفلا هبصن ةمالعو ينحل دعب ةرمسغم نأ

 :ليوأتب اهدعب امو (َّنأاو رجفتب قلعتم رورجبو راج : انل . تنأ هريدقت

 «انل رجفت» ةلمجو نمؤنب قلعتم رورجملاو راخجلاو ىتحبب رج لحم يف ردصم

 . بارعإلا نم امل لحم مل ةيردصلا «نأ» ةلص

 * يقر تف فو
 يف ارجفتا ىلع ةفوطعم : نوكت . ريخشلل فطع فرح : وأ : نوكت وأ ©

 : . .صقان لعفلاو اهلثم ةبوضنم يهو ةقباسلا ةيآلا
 اري بصنن لحم يف رورجبو راج :.كل: بنعو ليخن نم ةنج كل ©

 راج : ليخن نم . ةمضلاب عوفرم رخؤملا اهمسا : ةنج . مدقملا «نوكت»

 .«ليخن» ىلع واولاب ةفوطعم : بنعو (ةنجلا نم ةقوذع ةفصب نلعشم رورجي
 0 ا . ةرسكلا رجلا ةمالعو'رجلا فرحب اهلثم ةرورجم

 :برغتو ةقباسلا ةيآلا يف ارجفت» ىلع ءافلاب ةقوطعم : راهنألا رجفتف ©

 ش . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : راهتألا .اهيارعإ
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 ىلع بوصنم وهو رجفتب قلعتم اهنيب ىنعمب ناكم فرظ : اريجفت اهلالخ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اهدو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا
 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو - قلطم لوعفم  ردصملا ىلع ةبوصنم : ًاريجفت

 بارعإ برعت : ءامسلا طقست . فطع فرح : وأ : ءامسلا طقست وأ ©
 طقسي وأ : ريدقتلا نوكي نأ زوجيو نيعستلا ةميركلا ةيآلا يف «ًاعوبني رجفت»

 . رورجملاب لعفلا لصوأو راجلا فذحف ًافسك انيلع ءامسلا نم
 لعق : تمعز . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح فاكلا : تمعز امك ©

 يف لصتم ريمض ءاتلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ةلمحو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اماو . لعاف عفر لحم
 . تريخأ امك ىنعمب اه لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص «تمعز»

 عج ًاعطق يأ : ًافسك .طقستب قلعتم رورجبو راج : يتأت وأ ًافسك انيلع ©
 . «طقست وأ) بارعإ برعت :يتأت وأ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةفسك

 ةفوطعم : ةكئالملاو . يتأتب قلعتم رورجبو راج : ًاليبق ةكئالملاو هللاب ©
 لاح ىهو هيعدت ام ىلع ًادهاشو ًاليفك يأ : ًاليبق . ةلالجلا ظفل ىلع واولاب

 فوذحم ةكئالملا لاحو ةكئالمللا لاحو ةلالجلا ظفل نم ةحتفلاب ةبوصنم
 . ًاليبق هللاب يتأت وأ ريدقتلا نأل اهيلع اهتلالدل

 ,١ نيف واهلا سقت عن نت يي نوكوأا 4" م م2 3 00
 0 ا سس كيوتل 0 م

 « مارك ف فزك ذولا زرت نادل
 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : فرخز نم تيب كل نوكي وأ ©
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 1 1 . بهذ نم يأ : فرز نمو . نيعستلاو

 ' ىلع ةفوطعم : ىقرت . رييختلل فطع فرح : وأ : ءامسلا يف ىقرت وأ ©
 ' رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم (نوكي)»

 . رورو راج : ءامسلا يف ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتشم ريمض لعافلاو

 .: هلحم هيلإ فاضلا لس فاضملا فذحف . ا جراعم يف يأ ىثراب قامتم

 . ةفاضالاب رج لع يف لصتم ريف ةكايق» يفاكلو أ . نيعستلا ةميركلا

 : ا .' كقيدصت هيف ًاباتك انيلع لزنت ىتحن كيقر لجأل ىنعمب

 ' عراضم لعف : هؤرقت . ًاباتكل - تعن - ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : هؤرقث ©
 * ريمض ءالاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف 'رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ٠ ١ هب لوعفم ابصن لحم يف لصتم

 يهتف لعاقلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تقذحو نوكسلا ىلع ينم رمأ لعف : لق ©

 تنأ هريدلقت ًابوجو هيف نتتسم

 ' . قاضم وهو حبسأ هريدقت فوذعم لعفل قلطم لوعفم : يبر ناحيس ©

 :: يذ 8 اير هزنأ» ىلعمب يزيجمتلا تاحارتالا هذه نم بجست هيفي

 مقا يام لمف : تنك . هل لعال ماهغتسا فرحب ١ لم: لإ تذك له ©

 ! عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبص

 ّْ . اهل لمع ال رصح ةادأ!: ّآلإ . «ناك» مسا

 .آلإ تنك له : ىنعمب ةحتفلاب نابوصنم عباتتلاب ناكل ناربخ : ًالوسر ًارشب «©
 , مهلتم أرشب لسرلا رئاسك الور

 60 2 ع و مس 2و 2

 ظ 9 ا جداَاَو 4 5
 لعف : عن . اه لمعال ةيفاث : ام . ةيفانتتسا : رارلا : سااثلا عشم امو »
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 . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : سانلا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 بوصنم عراضم لعف : اونمؤي . بصنو ةيردصم فرح : نأ: اونموي نأ © .

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب
 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ»و . ةقراف فلألاو

 راجلاو ناهيالا نم ىنعمب ردقم رج فرحب رج لحم يف نوكي نأ زوجيو ِناث
 . ال لحم ال «نأ) ةلص «اونمؤي» ةلمجو عنمب ًاقلعتم رورجملاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح١ ىنعمب نامز فرظ : ذإ؛ ىدهلا مهءاج ذإ ©

 ريمض «مهاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ءاج . اونمؤيب قلعتم بصن لحم

 ةمضلاب عوفرم لعاف : ىدحلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا
 ةفاضالاب رج لحم يف «ىدحلا مهءاج» ةلمجو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . فرظلا دعب اهعرقول

 : اولاق . يردصم فرح : نأ . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : اولاق نأ الإ ©
 يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ْنألو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 ةيردصملا «نأ» ةلص «اولاق» ةلمجو . محلوق لإ : ريدقتلاو «عنما لعانف عفر

 . اه لحال

 : ثعب . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه : ةزمهلا : ًالوسر ًارشب هللا ثعبأ ©
 ارشب ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 نم ًالاح «ًارشب» نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب نابوصنم «ثعب» الوعفم : ًالوسر
 . «ًالوسر) هب لوعمملا

 الاوت يع يني يون 1 07 لمين وا 6 قلبو ٠س د أ داو سو سا ري 7 د |
 2و ما <

 «© السي

 لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ول لق ©
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 , مزاج ريغ طرش فرح : ول .تنأ هريدقت ًابوججو هيف رتتسم ريمض

 ' يف. . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : ةكئالم ضرآألا يف ناك ©

 ١ م اهمسأ : ةكئالم . مدقم «ناك١ ريخب قلعتم رؤرجمو راج : ضرألا

 ْ . ةمضلاب

 . عقر لح يف لضتم ريم واولاو نونلا تربثب عيفرس عياضم لعف : نوشمي ©
 ' ىلغ نوشمي يأ . ةكئالملا -تعن ةفص عفر لحم يف : ةلمجلاو . لعاف

 : ناعم هنأل ًاراصتخا رورجلاو راججلا فذحو ه0 ميمادنأ

 . هرقل يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 ' ىلع ينبم ضام لعف : لزن اول باوج يف ةعقاو : م ماللا : مهيلع انلزنل ©

 فرح : ىلع . لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 1 : انلزنب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو رج

 ' مزاج ريغ طرش باوج «اهدعي امو مهيلع انلزنلا ةلمحو مهيلا انلسرأل ىنعمب

 1 . :بارعإلا نم امل لحم ال

 : الوسر اكلم . انلزثب قعلتم رورخمو راج : ًالوسر ًاكلم ءامسلا نم ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ًالوسر ًارشب» بارعإ نابرعي

 هه آ 0 م خرب وسر م

 كك ارضا وداس داك 6 210 ب 45

  لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحنو نوكسلا ىلع ينبمأ رمأ لعف : ىفك لق ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 هب لوعفم. تصن لحم يف : هالت امو ىفكو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . - لوقلا لوقم -
 ' رورجم مسا : ةلالجلا ظفل .هللا . دئاز رج فرح : ءابلا : ًادههش للاب ©

 ظفل'نم لاح : ًاديهش  ىفك  لعاف هنأ ىلع ًال عزفرم ًاظفل ميظعتلل
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 قدص ىلع ًادهاش : ىنعمب . ًازيبمت نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا
 . مكيلإ يتلاسر ٌْ

 ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ًاديهشب قلعتم ناكم فرظ : مكنييو ينيب ©
 فاضم وهو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق
 ىلع واولاب ةفوطعم : مكتيبو . ةفاضالاب رج لحب يف لصتم ريمضم ءايلاو
 ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . اهبارعإ برعتو !ينيب#
 روكذلا عمج ةمالع

 ريمض ءالاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ : هدايعي ناك هنإ ©
 صقان ضام لعف : ناك «نا» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 راج : هدابعب . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم
 ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ناك ربخب قلعتم رورجمو
 . «نإ) ريخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم «ناك» نم ةيلعفلا

 ملعي : ىنعمب . ةحتفلاب نابوصنم عباتنلا ىلع ناكل ناربخ : ًاريصي ًاريبخ ©
 . ةيفاخ مهنم هيلع ىفخت ال هدابع لاوحأ

 وة الوابل دين يلين 2 00 04

 هلا ف
 71 اردكس هك دسير و

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : واولا : هللا دهم نمو ©
 . هلوعفم فوتسي مل طرشلا لعف نأل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 هللا . ءايلا فذح همزج ةمالعو ْنمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : دهب
 لوصوملا ةلص «هللا دهي» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
 بوصنم ريمض دئاعلاو اهسفن ةلوصوملا يه ةيطرشلا «نم' نأل امل لحم ال
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 ! فطليو هللا هقفري نمو. : ىنعملاو . هللا هدهي : ريدقتلاو هب لوعفم هنأل الحم
 1 . ةيادحلاب هللا هلوتي نمو وأ . هب

 ' لضفنم :عفر ريمض : وه . طرشلا باوجن يف ةعقاو : ءافلا : دقهملا وهف ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفزم اوها ربخ :دتهملا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 0 . اهنع ةرسكلاب ءافتكا طخلا نم ةطقاسلا وأ ةفوذخملا ءايلا ىلع لقشلل

 ١ . حصفأ ةركنلا نم اهفذحو مالو فلأب فرعم مسا هنأل حصفأ

 .٠ مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج .طرش باوج «نتهملا وهف» ةيمسالا

 , مزج ةمالعو . اهبازعإ برعتو «دهي نم» ىلع واولاب ةفوطعم : للضب نمو ©
 0 . هلذخي نمو .: ئنعمب نوكسلا لعفلا

 ٠ ًاطرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هخود نم ءايلوأ مهل دجت نلف ©

 ١ : نل . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم نلب قوبسم مزاج طرش' باوج اهدعب امو

 ١ ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : دجت . لابقتساو يفنو بصن فرح
 : فرج : ماللا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو ةحتفلا هبصن

 ' . دجتب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهلو رج

 نم ذجت نلف ىنعمب ةحتفلا هبضن ةمالعو دجتب بوصنم هن لوعفم : ءايلوأ
 - ءالعفأ ل نزو ىلع هّنأل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني. لو هنم هذقني

 لصتم ريم ءاو ؟ءايلوأ» نم ةفوذحم ةفصب قلختم زورجمو راج : هنود نم

 . ,ةفاضالاب رج ل يف

 | عراضفم لعف : رثحن . ةيقانعسا : واولا : ةمايقلا موي مهرشحنو »©

 ريمض «مه)و نحن ؛ريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 قلعتم - نامز فرظ - هيف لوعفم : موي . هب لوعفم ٍبصن لحم يف نيبئاغلا

 , روزجم هيلإ فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوبصنم مهرشحنب

 ْ .٠ مههوجو ىلع نوبحسيف ةمايقلا موي مهعمجنو : ىنعمب . ةرسكلاب

ييئافلا ريمض مهو ارتب قلعتم دوركو راج ًايمع يع ىلع »
 ن
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 . ةحتفلاب اهلثم ناتبوصنم «ًايمع» ىلع نيواولاب ناتفوطعم : اًمصو اًمكبو ©
 الو . مهعماسم ذليام نوعمسي الو مهتيعأ رقي ام نورصبي ال : ىنعمب

 "(صاو . مكبأ : اهدرفم» ًاسرخ ىنعمب «|ىب» نأل . مهنم لبقي اب نوقطني

 . مصأ : اهدرفم ًاشرط ىنعمب

 «مهاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : مثهج مهاوأم ©

 ةملكلاو ةمضلاب عوفرم هربخ : منهج . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . منهج مهزنم : ىنعمب . ثينأتلاو ةيملعلل - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم
 ىلع بوصنم مسا : لك . ةيردصملا «اماو «لك» نم ةفلّؤم : تيخ املك © .

 امو «اماو . ةيردصم : ام . طرشلا باوج هبشب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين
 ىلع ينبم ضام لعف : ثيح . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت

 . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا
 . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو بارعإلا نم امل لحم ال ءاتلاو
 ْ . اه لم ال ةيردصملا «ام) ةلص «تبحخا ةلمحو

 باوجل ةهبشم هلأل بارعإلا نم ال لحم ال : ةلمجلا : ًاريعس مهاندز ©

 ام لعف : دز . ًادقوت اهاندز منهج بحل نكس املك : ىنعمبو . طرشلا
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض (اناو . انب هلاصتال نوكسلا لع يتبم

 ٍناث هب لوعفم : اريعس . هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 . ةحتفلاب بوصنم

 فز امظع نكاد نو نيتك أري! ماو ا هيرشي 3م ا ا عير سب
 ل.

 . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : مهؤوازج كلذ ©

 «مهلو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ءازج .: باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
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 ْ ديكوتو بصن فرح ': نأ . رج فرح : ءابلا: انتابآي اورفك مهنأب ©

 ؛ لف : اورفك َّنأ» مما بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو لعفلاب هبشم
 ْ عقز ,لحم يف لصتم ريمض ولولا ٠ ةعامجللا واوب هلاصتال منضلا ىلع ينبم ضام
 : ريمض ؛اناو اورفكب قلعتم رورجمو راج : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف
 ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو (نألو .٠ ةفاضالاب رج لحم. يف لصتم

 : نأ زوجيو .. أدتبملل ناث ربخب قلعتم رورجملاو راجاو مابلاب رج لحم يف ردصم

 ىنعملاو هزبخ عفر لحم يف لوؤملا ردصملاو «كلذ» نم الدب (مهؤازج» برعت
 ش ..انتايآب مهرفك ببسب مهيلع قحتسم : ريدقتلا وأ

 : ًاديدج ًاقلخ نوثوعبمل انإأ ًاتافرو ًاماظع انك اذإأ اولاقو ؛ .٠

 . نيعبرألاو ةعساتلا ةميركلا ةيألا يف تبرعأ

007 

 2 ط1 000
 © روحت 200 000-0000

 لا ةزمهلا : اوري ملوأ ©
 , فذح هفزج ةمالعو . ملب موزجم عراضم لعف : اوري . بلقو مزجو يفن

 0 . ةقراف فلألاو لعاف .عفر لحع يف لضتم ريمض واولا . نونلا

 ٌ مشا :: ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن بفرح : يذلا هللا نأ ©

 يف'نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : يذلا . ةحتفلاب مظعتلل بوصنم «نأ»

 ؛ لم ال لوصوملا ةلص هدعب ةلمجلاو .٠ ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص بصن لحم
 1 : . اهل

 ' هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثاومسلا قلخ ©
 , ةعتفلا نم ًالدب ةرتكلاب بربصتم هب لوعفم : تاؤفسلا . وه هريدقت ًاوج

 ارداق ةحتفلاب ةبوصنم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نداق ضرألاو ©

 تربو ل



 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو «ّنأاو . ةمضلاب عفرم (نأ) ريخ
 . هللا ةردق اوملعي ملأ ىنعمب «اوريا

 . بصنو ةيردصم فرح : نأ .رج فرح : ىلع : مهلثم قلخي نأ ىلع ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : قلخي
 ريمض ؟مهاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لثم . وه هريدقت ازاوج هيف
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ)و . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ةيردصملا ؟نأ» ةلص «مهلثم قلخي» ةلمجو رداقب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعي
 : بارعإلا نم اهل لحم ال

 ٍضام لعف :لعج .ةاوري موأا هلوق ىلع واولاب ةفرطعم : ٌالجأ مهل لعجو ©
 . لعجب قلعتم . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الجأ

 - ًالجأ - فوصوملل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : هيف بير ال ©

 اهربختو بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : بير . سنجلل ةيفان :ل

 توملا ممل لعج ىنعمب (ال) ربخب قلعتم رورجمو راج : هيف . ًابوجو فوذحم

 . هيف كش ال ًادعوم ةمايقلا وأ

 . نينامثلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاروفك الإ نوملاظلا ىبأف ©
 . ملاس ركذم. عمج هّنأل واولا «نوملاظلا» عفر ةمالعو

 23 -- 2 درة مَحَي نير نولي رف ٠١و

 ل روق نإ 00و قال

 لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ول لق

 . مزاج ريغ طرش فرح : ول هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ : نوكلمت متنأ ©

 لخدت ال ؛ول» نأل ول دعب ةردقملا ةلمجلا يف رمضملا ريمضلل ديكوت وأ لدب

 كو



 '. «نركلق» ترمضأف نوكلم متأ نوكلمتول : ريدقتب : ةيمسالا لمجلا ىلع
 ؛ ربمضلا لعفلا لعاف عفر لحم يف «متنأ» نوكت وأ . ريسفتلا ةطيرش ىلع
 ! هيضتقي ام اذه هريشفت : نوكلمتو . ظفللا نم هب لصتي ام طوقسل «كلمت»
 . يف ًالصفنم عفر ريمض لعفلا طوقس دعب «متنأ» نوكي وأ .:بارعالا ملع
 | لجف : نوكلقو . هربخ عفر لحم يف «نوكلمت» ةيلعفلا ةلمجلاو ًأدتبم عفر لحم
 : 1 : . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ىاولاو توبثب عوفرم عراضم

 77 هيلإ فاضم : ةمحر . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يبر ةمحر نئارخ ©

 ريمض ءاّيلاو ةرسكلاب رورحي ةيلإ فاضم : يد : فاضم وهو ةرسكلاب رورجم

 ش همعن رئاس هللا قزر نئازخ : ىنعمب ..ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 باوج ف ةعقو : م اللا . هل لحم ال باوجو ةأفاكم فرح : متكسمأل ًاذإ ©

 ير ملا ربحي دلاضتال دوكسلا لع ينم سيئا لع ١ : متكسمأ اولا
 . :روكذلا عمج ةمالع ةمالع ميملاو لعاف عفر لحب يف.لبصتم ريمض : ءاقلا

 ينعمب بارعإلا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج مت ال١ ةلمجو
 . قافنالا نع متلخبل

 : قافنالا .. ةحتفلاب بوضنم  هلجأل  هلجأ نم لوعنفم : قافثإلا ةيشخ ©

 ْ . اهدافن ةفاحت ىنعمب ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم

 ينبم صضقان ضام لعف : تاك . ةيفانثتسا. : راولا : ًاروتق ناسنالا ناكو ©
 اهزيخ : ًازوتق . | ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : نإسنالا . حتفلا ىلع
 ريثكلل ؛ روفك ١ لثم ريثكتلل يهو . ًارتقم : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم
 ْ ش .رفكلا

 2 هل 2 بي سقس 6-5 اءّدتإَو ١
 100 و 0 را ع ما روت مس

 :' دق .' ديكوتلاو ءاذتبالل 1 . ةيفانغتسا : واولا : ىنسوم انيتآ دقلو ©
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 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتأ . قيقحت فرح

 ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ىسوم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم وهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 : تايآ . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : عست : تانيب تايآ عست ©
 ةفص : تاحضاو يأ : تانيب . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : تازجعم

 ٠ - عستل ةفص نوكت نأ زوجيو . ةرسكلاب ةرورجم تايآل - تعن .

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لأسا .ةفطاع :ءافلا : لدئارسا ىني لأسف ©

 بصن لحم يف «لأسأ» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو 2
 هب لوعفم : ينب . لأسا هل انلقف : ريدقتلا نأل  لوقلا لوقم هب لوعفم

 . فاضم هنأل نونلا تفذحو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هأل ءايلاب برصنم
 فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورحم هيلإ فاضم : ليئارسا

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نمزلل فرظ : ذإ : مهءاج نإ ©
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . لأساب قلعتم بصن

 .هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه2و .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 نيح : ىنعمب . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهءاج» ةلمجو
 . مهيلا لسرأ

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا : ءافلا : نوعرف هل لاقف © '

 هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف . لاقب قلعتم رورجمو راج : هل
 نع ليئارسا ينب لس ىنعمب . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم
 . مهناييا نع مهلس وأ . ليئارسا ينب يعم لسرأ هل لقو نوعرف

 هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : ًاروحسم ىسوم اي كنظأل ينإ ©
 ملكتملا ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ - لوقلا لونقم -
 لعف : كنظأ  ةقلحزملا ديكوتلا مال : ماللا «نإ) مسا بصن لحم يف

 فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
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 ' مشا : ئسوم . ءادن ةادأ : اي . لوأ هب لوعفم بصن لح يف لضتم ريمض
 ش : .ًاروحسم . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم

 ١ لح يف ؛ًاروحسم كنظأل» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بونصتم ٍناث هب لوعفم

 : إد ربخ

 . راض ضنك 11714 : ص 5 0 7 00001 *3 وب 1.4
 ! هيدر ٍِ
 0 اق

 أ م ا يل راسل ب تعط قل لق
 ١ . قيقحت فرح ا( دق ١ و ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . وه هريدقت ازاوج هيف

 ءاثلاو. . بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : تملع

 .توعرف اي تملع دقل يأ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 0 .  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمحملاو

 ' ىلع ينبم ضام لغف : لزنأ . اهل لمع ال ةيفان : م: ءالؤه لزنأ ام ©
 يأ ٠ هب لوعفم بصن لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . حتفلا

 : . اتايآلا ءالؤه لزنأ ام

 : بر . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ : ضرألاو تاومسلا بر الإ ©

 ١ رورجم هيلإ فاضم : تاومسلا . «لزنأ» لعفلل ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

  اهلثم ةرورجم ؛« تاومسلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ضيألاو . ةرسكلاب

 1 ' ا . ةرسكلاب

 . هلال نوني ٠ ةحتفلاب بوصنم لاح : يقدص كرضبت تانيب يأ : رئاصي ©

 . «لعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونم

 . :ةقباسلا ةميركلا ةيألا يف تبرعأ : ًاروبثم نوعرف اي كنظأل ينإو ©

 .. (ًاكلاه» ىنعمب (روبثماو

 ا
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 لف : هارأ . ةيفانتسا : ءافن افلا : ضرألا نم مهزفتسب نأ دارأف ©

 يأ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 نأب بوصنم عراضم لعف : زفتسي .٠ بصنو ةيردصم فرح : نأ . نوعرف

 امه و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 قلعتم رورجمو راج : ضرألا نم . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 .دارأ لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت امو «نأاو زفتسيب

 نأ نوعرف دارأف : ىنعمب . ال لحم ال ةيردصملا ؛نأ» ةلص «مهزفتسي» ةلمجو

 . رصم نم مهجرخيو هموقو ىسوم فختسي

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قرغا . ةيببس : ءافلا : هانقرغاف ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هاناو . انب

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 ىلع يتبم لوصوف مسا : نم . ةفطاع : واولا : ًاعيمج هعم نمو «© '
 : هعم «هاتقرغأ» يف بوصنملا ريمضلا ىلع فوطعم بصن لحم يف نوكسلا

 . ؟هعم رقتسا نمو : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ناكم فرظ
 رج لحم يف لصتم ريمض «هعم» يف ءاهلاو . امل لحم ال ةردقملا لوصوملا ةلصو

 . ةحتفلاب بوصنم !نم» لوصوملا مسا نم لاح : ًاعيمج . ةفاضالاب

 ْق دوك ادعو وهاد ض ل وكت اليو 9 ب ا ماو ١ ١

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلق . ةفطاع : واولا : هدعب نم انلقو ©

 رورجمو راج : هدعب نم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو ائب هلاصتال

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . انلقب قلعتم

 كور



 ٠ هنألا ءايلا مسالا رج ةمالعو انلقب قلعتم رورجمو راج : ليئاريسا يذبل .

 ؛ هيلإ فاضم : ليئارسا : ةفاضالل نونئلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 ب - ةمجعلل - 'نيونتلا - فرصلا نم عونم هنآل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورج ٠

 . لاعقألا نم هعراضم نأ نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ضرأألا اونكسا © ش
 : . ٌةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخملا

 نم لبقتسي ال فرظ : اذا. ةيفانتسا : ءافلا:: ةرخآلا دعو ءاج اذإف ©

 : : هاج ..ةمزاج ريغ طرش ةأدأ وهو هباوجب بوضنم هظرشل ضفاخ نامزلا
 : ةرخآلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : دعو . حتنفلا ىلغ ينبم ضام لعف

 ةفاضالاب رج لحم يف (ةرخآلا دعو ءاجا ةلمجو . ةرسكلاب .رورجم هيلإ فاضم

 ش .. فرظلا دعب اهعوقول

 : انثج. اال لحم ال ماج ريغ طرش باوج : ةلمجلا: ًافيفل مكب انثج ©

 0 ا مكي 'ذلق# بارصإ برست

 | عش لاب نم سانا نم عتجا ام

 ٠١ مم نيئة نازل «
 © رذدصمب قلعتم رورجيو راج : قحلاب . ةفط واولا : انلزنأ قحلابو |

 قللعتم وه وأ قحلاب ًاسبتلم ًالازتا هانلزنأ : : يلقب هل ةفصب وأ فوذح ,

 ؛ ةمكحلاب الإ نآرقلا هانلزنأ اموأ قحلا هعمو ىنعمب ريمضلا نم لاحب
 ءاناو . انب هلاصتال نوكشلا ىلع ينبم ضام لعف' : لزنأ . هلازنال ةيضتقملا |

 بصن لت يف لبصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحن يف لصتم يمض -
 .هب لوعفم
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 لعف : لزن . هبارعا برعيو «قحلاب» ىلع واولاب فوطعم : لزن قحلابو ©
 لزن يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 . ةمكحلاب

 لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : راولا : ًاريذنو ًارشيم الإ كانلسرأ امو ©

 ىلع ىنبم بطاخملا ريمض فاكلاو «هانلزنأ» بارعا برعت : كانلسرأ . امل

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارشبم . اهل لحم ال رصح ةادأ : لإ . حتفلا
 . اهلثم ةبوصنم «ًارشبم» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاريذنو

 كرز و يكد كسلا لع ارت قرَوَو ١
 رمضم لحفب بوصنم هب لوعفم : ًانارق . ةفطاع واولا : هانقرف 0

 صضام لعف وهو هانيب ىنعمب : هانقرف . ةحتفلا هبصن ةمالعو هدعب ام هرسفي
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 قحلا نيب هيف انقرف : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو
 . لطابلاو

 عراضم لعف : هأرقت . ليلعتلل رج فرح : ماللا : سانلا ىلع هأرقتل ©
 رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم

 ىلع . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاهلاو تنأ هريدقت ًايوجو هيف
 ردصم ليوأتب : اهالت امو « نأ ١ و . أرقتب قلعتم رورجمو راج : سانلا
 ال ةيردصملا « نأ ١ ةلض « سانلا ىلع هأرقت » ةلمجو . ماللاب رج لحم يف

 .اه لحم

 . لهم ىلع ىنعمب أرقتب قلعتم رورجبو راج : اليزنت هاتلزؤنو ثكم ىلع ©
 قلطم لوعفم ؛ًاليزتاو اهبارعإ برعتو «هانقرف» ىلع واولاب ةفوطعم : هائلزنو
 . ديكوتلا :ىنعم هيفو ردصملا ىلع هبصنو ةحتفلا لع بوصنم

 الا



 اة ا ليف َنيأزبزف ٠١4 3 -
 ه*» كتي ناكل عمم

 ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 1 . لقل هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو نمأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ةلنمخلا'لاعفألا نم هعرام نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : .اوئمآ ©

 . ا لعام عفط لح يف صنم يحض دال

 ةيهان : ال... ةفطاع:: وأ . اونمآب قلعتم رورجتو راج : اونمؤت ال وأ هب

 اواولاو نونلا فذح هفزج ا عراضم لعف : اونمؤت . ةمزاج

 ضارعالاب رمأ ةلمجلا يفو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحب يف لصتس ريمسغ

 ْ . مهراقتحاو مهنع
 .يأ ليلعتلا اهانعمو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيذلا نإ ©

 دقق هب اوتمؤت ال وأ هب اونمآ : هلوقل ليلعت اهربخو اهمبساو نا نم ةلمنجلا
 !ناهيا نع لست : ليق هنأك . ّلقل ًاليلعت نوكت وأ مكنم_ر يخ وه نم هب نمآ

 بضن لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : نيذلا . ملعلا تاهيإب ةلهجلا

 : . نأ مسا

 !لعف: : اوتوأ . اهل لمع ال لوضوملا ةلص ةلمجلا : هلبق نم ملعلا اوتوأ ©

 واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 : ملعلا .ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ءاهلاو اوتوأب قلعتم رورجمو راج : هلبق نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 بوطنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم ليقتسي امل فرظ : اذإ: مهيلع ىلتي اذإ ©

 لوهجنملل ينبم عراضم لعف : ىلتي . ةمزاج ريغ :طزش ةادأ وهو هباوجب

 هيف .رتتسم يمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ور ل



 يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو رج فرح : ىلع . نآرقلا يأ وه هريدقت ًاناوج

 فاضم رج لحم يف ؟ىلتي» ةلمجو ىلتتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم

 لحم يف باوجلاو طرشلا نم اهربخ يف امو كاذإهو . فرظلا دعب اهعوقول هيلإ
 . نإ ربخ عفر

 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوطقسي يأ : نورخي ©

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . مههوجو ىلع ىنعمب نورخيب قلعتم رورجمو راج : اذجس ناقذزألل ©

 «نقذا عمج «ناقذألا»و . نيدجاس : ىنعمب ةحتفلاب برصنم لاح :ًادجس

 ل اكرم اح يم

 © و إنتر نعم ب نو

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةفطاع : واولا : نولوقيو ©

 لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 .اهب

 ةحتفلاب بوصنم حبسأ هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : انير ناحيس ©

 ميظعتلل رورحب هيلإ فاضم : بر . ًاهيزنت انير هزنأ ىنعمب فاضم وهو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاناو فاضم وهو ةرسكلاب

 ريمض اهمساو لعفلاب هبشم فرح يهو ؛َّنإ) نم ةففغ : نإ: دعو ناك ْنِإ ©

 و . حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف : ناك . هنإ : ىنعمب يأ نأشلا

 يف «اهربخو اهمسا عم ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا

0 

 ماسلا اللا اهمسفن يم. ةقراف : ماللا . تبرع : ًالوعفمل انبر ©

 : ًالوعفم . ةيفانلا «ْنا» نم ةففخملا نإ زيهتو قرفت ا قران تيمسو

 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناك»
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 وو رو 56

 أ شح هدير 1 .8

 ' | توبثب عوفرم اشم ل: : نورخي . ةفطاع : واولا : ناقذالل نو نورخيو ©
 : رورجمو رانج : ناقذألل . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 !«نؤرخيا ترركو : مههوجو. لع نوطقسيو : ىنعمب نورخيب قلعتم

 !يف مهرورخو  «نيدجاس مهتوك لاح يف مهرورحخ انهو : نيلاحلا فالتحال

 .٠ نيكاب مهتوك لاح

 !ةلمجلاو «نورخي» بارعإ برعت : نوكيي : ًاعوشخ مهديزيو نوكيب ©

 . !عوفرم عراضم لعف : ديزي . ةفطاع واولا . نيكاب يأ لاح بصن لحم يف

 .«مها2ؤ . نارقلا عامس يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمسصضلاب

 ٍناثاهب لوعفم : اعوشمخ . لوأ هب لوعفم بصن لحمإ يف نيبئاغلا ريمض

 ف هان داما نمل وعداوأ هلااوعداإف# ١٠١ 20001 م 2م 2-6
00 

 © يسلب عمأو ايفل كيالَصرمج

 ”ءاقتلال رثكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لحف : لق : هللا اوعذدآ لق ©

 ؛لعافلاو ..ًاضيأ نينكاسلا ءاقتلال «لوق: هلصأ نأل واولا تفذحو نينكاسلا

 اهب لوعفم بصن لحم يف !:هدعب ةلمجلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف ريمض

 نم هغراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعدا_ لوقلا لوقم

 '. ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . |ةسمخلا لاعقألا

 00 ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالحلا ظفل هللا

 ءاقتلإل واولا ترسكو . نييخنتلل فطع فرح : أ : نمحرلا اوعدا وأ«
 . اهتارعإ برعتو اهلل اوعدا» ىلع ةفوطعم : نمحرلا اهنعدا . نيتكاسلا

 كرت, دقو نيلوعفم ىلا ىدعتي وهو ءادنلا ىنعمب ال ةيمستلا ىنعمب انه ءاعدلاو

 تو



 امهم دارملا نمحر لاو هللاو : يرشغتزلا لوقي . هنع ءانغتسا انه نيلوعفملا دحأ
 مسالا اذهب اومس يأ «نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا» ىنعمف . ىمسملا ال مسالا
 اوعدا : ىنعملا نوكي نأ زري : ليقو . اذه امإو اذه امإ اوركذاو اذهب وأ
 . نمد نأ هللاب : نيلئاق

 بوصنم اوعدتب مدقم هب لوعفم مزاج طرش مسا : :اوعدت ام ًايأ ٠

 نيمسالا نيذه يأ : م أ إلا نم ضع طولا . ةحتفلاب

 مدقو . نسح وهف اوعدت ءامسألا يأ وأ اوعدت نيءاعدلا يأ وأ « متركذ
 ىنعم ةفاضالا مزالت يأو . نيلعف مزجت يهو مالكلا ردص طرشلا نأل «يأ»
 «يأ» يف امل دكؤملا ماهبإلا ةلص «اماو. ةفاضم ريغ ظفللا بسحب تءاج ناو

 . يأب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اوعدت . ةفاك ريغ ةدئاز يه ليقو
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو
 . ةقراف

 يف ةعقاو : ءافلا . ءامسألا نسحأ هلف : ىنعمب : ىفسحلا ءامسألا هلف ©
 : ءايسألا . فوذحم مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . :طرشلا باوج

 اهلثم ةعوفرم ءاسألل - تعن  ةفص : ىنسحلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 'هلف» ةلمجو نسحأألا ثنؤم : ىنسحلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 يف ريمضلاو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «ىتسمحلا ءاهسألا
 هتاذ وهو « امهاسم ىلا نكلو نيروكذملا نيمسالا دحأ ىلإ عجارب سيل !هل»
 . نسح وهف اوعدت ام ًايأ ىنعملاو . مسالل ال تاذلل ةيمستلا نأل . ىلاعت
 نسح اهلك هؤامسأ تنسحا اذإ هنأل ىنسحلا ءامسألا هلف  هلوق هعضوم عضوف
 . اهنم اهنأل نامسالا ناذه

 عيست ىتح كتالصب كاتوسم عقرت ال ىنعمب : : كتالصب رهجت الو ©
 واولا . فاضملا فذح ىلع كتالص ةءارقب : ريدقتب وأ .نيكرشملا

 لوكس هيج ةمالعو الب موزج عراضم لعف ؛ ربه . ةمزاج ةيهان ؛ ل
 راج : كتالصب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو رهجتب قلعتم رورجمو
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 .٠ اهبارعإ برعتو «كتالصب رهجت ال» ىلع واولاب ةفوطعم ؛ اهي تفاخت الو ©

 ٠ اهب كتوص ضفخت الو : ىنعمب

 فخ ىلع ينبم زمأ لعف : غتبا . ةفطاع واولا : ًاليبس كلذ نيب غتباو ©

 ”: نيب' ' تنأ هريدقت ًابوجنو هيف رتتسم زيمض لعابفلاو ةلعلا فرح  هرخآ

 ةراشا: مسا فا

 : لغو يأ ةحشفلاب بوصنم هب لوعم كيب

 ١١١  51 1ق1 ك3 ةيرك .
 رك وٌ تك 4

 ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع يثبم رمأ لعف ١ لق... ةفطاع واولا : لقو ©

 ءاقتلال واولا تفذحو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو . نيئكاسلا

 زورجيو راج : : 7 ٠ ةحضلاب عيفرم ادعم : دمحم: يذلا ه دمحلا ©

 ؛ هسفنل لعجي يأ : ذختي . بلقو مزجو يفن فرح : 1 ادلو ذختي مل

 رتتسم' ريمض لعافلاو . هربخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف

 00 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادلو . وه هريدقت ًازاوج هيف

 ؛ نكي . تبزعأ : مل . ةفطاع : واولا : كلملا يف كيرش هل نكي ملو ©

 هرخآ يف رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم ضقان عراضم لعف

 ..نكيل مدقم .ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو
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 :ةيهولألا يف : ىنعمب :كللا ي .ةمضلاب عوفرم رخؤم «نكي» مسا :كيرش

 . «كيرش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 يف كيرش هل نكي ملو» ىلع واولاب ةفوطعم : لذلا نم يلو هل نكي ملو ©

 . هنع اهعفدي ةلذم لجأ نم ةنوعملا هيلاوي ىنعمب اهبارعإ برعتو !كلملا

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هريك .ةفطاع :واولا : ًاريبكت هربكو ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 - ردصم  ةحتفلاب برصنم قلطم لوعفم : ًاريبكت . هب لوعفم بصن لح
 . ديكأتلل

3 2 
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 . © ايار بكل عكار ىو قنا ١ سا يا هر 2 عوروورك
 يطل رج راج + ل ٠ ةرعقلا ةضلاب فرم اينما يذلا هك هلل دمحلا ©

 1 . ملل - ثعن ةفص رج لحم يف لوصوم مسا : يذلا . ,أدتبملا ريخب قلعتم

 . ال لحن ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : باتكلا هدبع ىلع لزنأ ©

 5 وم ل لوجدت ريض لعااو حا لع ينم شم عش
 ٠ ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلو لزنأب قلعتم رورجمو راج :

 ! . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا

 . بلقو لجو يفت فرح : 0 ةفطاع واولا : ًاجوغ هل لعجي ملو ©

 ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعق : لعج

 ؟ ىتعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاجوع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 . هيئاعم يف نيابتب الو هظافلا لالتخاب ال طق جاجوعالا نم ًائيش هيف لعجي م
 1 . لعجيب قلعتم رورجمو راج ؛هلاو

 ومين قل اتاي ع لعق ١*< 0 ل 35
 2 يع 21 17

 ا

 وهف" «لزنا» ىلع فوطعم «لعجي ملو» هلوق نال باتكلا نم ًالاح سيل وهو

 . ضعبُي لاخلا يذو لاخلا نيب هلصفي ًالاح هبارعاف لوصوملا ةلص يف لخاد

 ٍدقف جوعلا هتع ىفث اذا هثال (يق هلعج.. ًاجوع هل لعجي لو : هريدقتو ةلصلا

 .'ةماقتسالا هل تبثا
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 نأب بوصنم عراضم لعق : رذني . رج فرح ليلعتلل : ماللا : رذثمل ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 هريدقت فوذحملاو امهدحا ىلع رصتقاف نيلوعفم ىلا دعتم لعفلاو . وه هريدقت

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و . اورفك نيذلا
 . اهل لحم ال «نا» ةلص ؛رذني» : ةلمجو . لزنأب قلعتم رورجملاو

 : ًاديدش . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباذع يأ : ًاسأب : ًاديدش ًاسأب ©

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاسأبل - تعن  ةفص

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : هندل . رج فرح : نم : هئدل نم ©

 ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نمب
 . هدنع نم ًارداص : ريدقتب «اسأب» فوصوملل ةيناث

 : نينمؤملا . اهبارعا برعتو «رذنيل» ىلع واولاب ةفوطعم : نيئمؤملا رشبيو ©
 نيونت نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم
 .درفملا

 .يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : تاحلاصلا نولمعي نيزلا ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي . نينمؤملل - تعن  ةفص بصن لحم
 هب لوعفم : تاحلاصلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو نونلا
 و ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتنفلا نم الدب ةرسكلاب بوصنم

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تاحلاصلا نولمعي!

 : محل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : افسح ًارجا مهل نا ©

 رورجملاو.راجلاو . را اا و ماللا
 . ةحتفلاب بوصنم رحؤم «نا» مسا : . مدقملا «نا» ربخب قلعتم

 : اهالت امو «نأ» و . ا يل يوصل ارت ةفص :ًانسح

 . ًانسح ًارجا مهل نأب يا . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . شبيب قلعتم (لوؤملا ردصملا» رورجملاو راجلاو
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 اًنباديف دكت ١
 ضرع .ء نونلاو ماس ركذم عج هال ءايلاب بوصنم نينمؤملا نم لاح : نيثكام ©

 . نيميقم : ىنعمب هتكرجو درفملا نيونت نم

 يف ديكأتلل نامز فرظ : . نيثكاب قلعتم رورجيو راج :هيف : ًادبأ هيف ©

 نب انيك قم شاب برص درسا لع لدي خلا

720 

 ْ دلو هساذخع اس نردد

 3 نيذلا : ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةرذني» ىلع واولاب ةفرطغم : نيذلا رذئيو ©

 :لصقم ريملض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبمأ ضام لعف : اولاق ©

 ش ملا لوصوملا ةلص ؛اولاق» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . -لوقلا لؤقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمدللا : ًادلو هللا ذختا ©
 ميطستلا قرم لما ةلالحلا ظفل هللا. حتفلا ىلعإ ينبم ضام لعف

 00 ٠٠ ةحتتفلاب بوصنم هب لوجفمب : ًادلو . ةمضلاب

 1 5 را و تي

 نإ مهم نم جر هسكَد 1ةيكةرزو روكا 0
 هت آ ا

 006 نك نووي

 :ةميركلا ةيآلا يف ًادلول  تعن - ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : ملع هي مهل ام ©
 رمت ؟مهل وا رج فرخ اللا : مشل ال لمع ال ةيِقان:: ام . ةيناشلا

 راج : .٠ مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب ربج لحم يف نيبئاغلا
 ومب اظفل زوو مسا : ملع . دئاز رج قرح : نم.. ,دلولاب يا رورجمو

 0 . رخؤم أدتيم هنأ ىلع الحم عوفرم
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 رورجيو راج : ءابآل . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : مهئابآل الو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و

 لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةملك تربك ©

 لوقلا ىنعمب ةملكلا يا يه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه
 ةلمجلا يفو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةملك . مذلا ءاشنال سئب مكح اهمكحو
 «أدلو هللا ذختا» مهرق يهو ! ةملكلا هذه ربكأ ام : ريدقتب بجعتلا ىنعم

 . ملع نع ردصي مل اذه مهلوقو

 :جرخت . ةملكل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : مههاوفأ نم جرخت ©

 . يه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و جرختب قلعتم رورجمو راج : هاوفا نم
 . مههاوفا نم اهجارخاو اهب قطنلا ىلع نوؤرجي فيك يا ةفاضالاب

 عراضم لعف : نولوقي . «ام ىنعمب ةلماع ريغ ةيفان : نإ: نولوقي نإ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 نولوقيب بوصنم هب لوعفم : ًابذك . ا لمع ال رصح ةادإ : الإ : ًايذك الإ ©
 : ريدقتب فوذحم ردصمل  ًاتعن - ةفص نوكت نا زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ًابذك ًالوق الإ

 ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانثتسا ءافلا : عخاي كلعلف ©

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : عخاب . اهمسا بصن لحم يف لصتم

 ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم «عخاب» لعافلا مسال هب لوعفم : كسفن ©

 . اهكلهم وا كسفن لتاق : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 يف نييئاغلا ريمض «مه» و . عخابب قلعتم رورجبو راج : مل نإ مهراثآ ىلع ©
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 ,ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اونمؤي ©

 ,فوذحم هقازج طرشلا باوجو ةقراف فلالاو لعاف عفر لخ يف لصتم

 باوج يف'اةعقاو «كلعلف» ِق ءاملا نوكت ةلاحلا هذه يفو . هاتعم مدقتل

 0 |. مدقملا طرشلا

 !يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح : ءابلا : ثيدحلا اذهب ©
 .لدب نآرقلا .يا : ثيدحلا . اونمؤيب قلعتم رورجملاو رابجلاو ءابلاب رج لحم
 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم «اذه» نم

 ,ىنعملاو . ًالاح نوكي نا زوجيو ةحتفلاب بوصنم  هلجأل :هل لوعفم : ًافسأ ©

 ٠ بضغلاو نزحلا يف ةغلابملا هانعم فسالا نال نزحلا طرفل : لوالا ىلع

 ْ 9 كمعّْوسحُأ مي امها آ ةيز ضال ان 7, ا سس 3 2

 ف مح يعض هانا لمفاب ينم يك بصق فرص : انلعج انإ ©

 . اتب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . (نإ» مسا بصن لح

 ؛لحم يف «انلعج١ ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض هانا و

 : ١ . ؟نأ» ربحت عفر

 'بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ' ضرالا ىلع ام ©

 رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجيو راج : ضرالا ىلع . هب لوعفم

 ةلص,«ضرالا ىلع رقتسا» ةلمججو .'ةنيز نوكي نأ جاصي ام : ىنعمب
 اا . ]اهل لحم ال لوصوملا

 مْفِصِب قلعتم رورجمو راح : اه . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : اهل ةنبيز ©

 0 . :تانئاكلا ًاعيمج ضرالا ىلع ام يا «ةنيز» نم ةفوذحم

 نأب بوصنم عراضم لعف : ولبن . رج فرحب ليلعتلا مال: : ماللا : مهولينل ©

 لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ندضم ليوأتب : اهالت امو ؟نأ» و . مهنحتمنل : ىبعمب : هب لوعفم ٍبصن

 ةلص «مهولبن» ةلمجو . انلعجب قلعتم رورجملاو راجلاو .| ماللاب رج لحم يف
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 . بارعالا نم امل لحم ال «نأ»

 «مهلاو ٠ فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : يا: ٌدامع نسحا مهبا ©

 ملو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : نسحا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . لعفلا نزوبو - لعفأ  ةغيص - نيونتلا  فرصلا نم عونمم هنال نوني

 . ةحتفلاب بوصنم زييمت :المع

 ١ راكي مالو ©
 ءنإل ربخ : نرلعاج . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم
 . ضرالا هجو : ىنعمب « ًاديعص ١ و ةنيزلا ىلع دوعي « اهيلع » يف ريمضلاو
 ضرا : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاديعصل  تعن  ةفص «ًانرجا»و

 . اهيف تاين ال ةيوتسم

 2 0 .دص دارا قي م ا
 كك يع نم أوك ميلاف نيكل بأ ذأ تيس 4
 «لبا» بارضالا فرح ىنعمب ةعطقنم يهو فطع فرح : مأ : تيسح مأ ©

 ىلع ينبم ضام لعف : تبسح . ماهفتسا وا ةيوست ةزمه دعب اهعوقو مدعل

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ميقرلاو فهكلا باحصا نا ©

 زورجم هيلا فاضم : فهكلا . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا : باحصا

 ىلع فطعلا واوب فوطعم : ميقرلاو لبجلا يف راغلا وهو . ةرسكلاب

 . فهكلا هيف ناك يذلا لبجلا وا يداولا مسا وهو . هلثم رورجم «فهكلا»

 باب ىلع مهؤارسا هيف تمقر صاصر نم حول وه وا . مهبلك مسا وه ليقو
 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهربخو اهمسا عم «نأ» و .فهكلا

 . «تيسحال
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 ١ : اوناك . ا«نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًايجغ انتابآ نم اوناك ©

 ' لصتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 نم رورجبو راج : تايآ نم . ةقراف فلالاو:«ناك» مس ا عفر لج يف

 . .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءان» و ؛ًابجعا نم ةفوذحم لاحب
 ,ربخ نع ةيئان ةفص «ًابجع» نوكت نا زوجيو :ةحتفلاب ٍبوصنم «ناك» ربخ
 ش . انتايآ بجعا نم ةيآ اوناك : ىنعمب . ًابجع ةيآ اؤناك : ريدقتب «ناك»

 قيفة نوال 2521178 اذا ٠
 ش نا

 ' .اوناكب قلعتم بصن لم يف نوكسلا ىلع ينبم (نيح» ىنعمب نمزلل فرظ : ْنِإ ©

 : . ةفاضالاب رج لحم !يف : اهدعب ةلمحلاو

 فلالا لع ردقلا فلا لع ينبم ضام لعف فهكلا ىلا ةيتفلا ىوآ ©

 و

 :ينبم ضام لعف «ةيتفلا ىوآ» ىلع ةفوطعم : اولاق . ةفطاع ءافلا : اولاقف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 : ٠ 2 لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلالاو

 ةمالعو . انبر اي : ريدقتب ةفوذحم ءادن ةادأب ميظعنتلل ُبوصنم ىدانم : اًذهر ©

 !. ةلعلا فرح هرخآ فذح ىلع ينبم رما ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : اذتآ ©

 !لحم يف لضتم ريمض ءانا و. . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ْ . «انحتمأ» ىلنعمب لوا هب لوعفم بصن

 !يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : كندل . رج فرح : نم : ةمحر كنذل نم ©

 :قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف لصتم ريمنم فاكلاو نمب رج لح
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 نم ةمحر كدنع نم : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ةمحر . انتآب

 . كتمحر نئازخ

 لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعا برعتو انتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اذل ءىهو ©

 . ءىيبهم قلعتم رورجمو راج : انل . نوكسلا

 رج لح يف لصتم ريمض انا و ءىيهب قلعتم رورجمو راج : ادشرر اذرمأ نم ©

 يذلا انل ءيهو : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادشر . ةفاضالاب

 لعجا وأ . نيدتهم نيدشار هببسب نوكن ىتح رافكلا ةقرافم نم هيلع نحن

 . هلك ًادشر انرما

 لك هه آخ و 52020012 وو

 نز اددعنبنس ٍفبكلاِف مهناذاء لع اير 1١١

 .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : برض . ةيببس ءاملا : انيرضف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و

 نوكي نا زرجيو انبرضب ناقلعتم نارورجيو ناراج : فهكلا يق مهئاذآ ىلع ©

 يف مهو مهانمنا ىنعمب ةفوذحم لاحب ًاقلعتم «فهكلا ين» رورجملاو راجلا
 ًاراصتخا «انيرض» لوعفم فذحو تاوصالا اهيف مههبنت ال ةليقث ةمانا فهكلا

 . عمست نا نم ًاباجح اهيلع انيرض ىنعمب
 هنال ءايلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم انبرضب قلعتم ناسز فرظ : ًاددع نيثس ©

 ةيوصنم نينسل - تعن  ةفص : ةدودعم يا ًاددع . فرحلاب انه تبرعاو

 ىنعم ىلع «ًاددع» ةملكلا تركذ ليقو . ددع تاذ : ىنعمب وا . ةحتفلاب
 «ماوعالا»

 ه© ' امال اي صوب نأ اتي مق 7
 لوكس لع يتيم قام لعف : تدب ١ فلع فرح : مث: مهاتشعي مث ©
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 ريمض «مه) و . لعاف عفر لحم يف لصتم يمض ءانإ و .:انب هلاصتال

 1 . مهانظقيا مث : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف:نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 , ةرعضم نأب بوصنم عراضم لعف : ملعت . ليلعتلل رج فرح ماللا : ملعتل ©

 ' لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو /يك١ ةباثمب اهمال ماللاب بوصنم وأ ماللا دعب

 لحم يف رذصم ليوأتب : اهالت امو «نا» و و . نحن هريدقت ًابوجو رثتسم ريمض

 ' لحم ال 4ْنا١' ةلص «ملعن» ةلمجو ..انثعبي قلعتم رورجملاو زاجلاو. . ماللاب رج

 0 : . !ملعت» لوعفم بضن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . امل

 | : أدتبم هنال ةمضلاب عرفرم ماهفتسا مسا : يا : ىصحا نيبزحلا يا#©

 ' ىنثم:هنال 'ءايلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : نييزلحلا .. فاضم وهو

 , عوفزم أدتبملا ربخ :'ىصحا . درقملا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نع ضوع نونلاو
 ' نم :ةعونمم ابنال نونت مف رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ؛ : قثعمب لغفلا نزوبو لعفأ نزو ىلع ليضفت ةغينص - نيونتلا - فرصلا

 ءاصحا طبضا فهكلاي مهثكم ةدم يف افلتخا نيذللا نيبزحلا يا ملعتل

 0. هدعب ام هيف لمعي لب هلبق ام هيف لمعي ال (يا» ماهفتسالا مساو
 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مشا : ام . رج فرح : ماللا : ادما اوثبل امل ©

 , ضام لعف : اوثبل ١. ىصحأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رنج لحن يف

 لعاف عفر :لخع يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا داوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 , لوصوملا ةلص «اوثبلا ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ادنما . ةقراف فلالاو
 . ارجل : ريدقملاو هب لوم هلال ام بيتم ريش دئاملا اف لخأل
 ' لحم: يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام» نوكتف . ةيردصم «ام» برعت نا زوجيو

 , يتلا ةدملا لوطل : ىنعمب . اهل لحم ال ؛ام» ةلص ةاوثبلا ةلمجو . ماللاب رج

 'اهنوك لوح فلتخاو «ئصحا» ةملك لوح' شابقن راد دقو . كانه اهوثكم

 :يف يرشغزلا لاق دقف . ةدئافلل انه هركذا نا تيأترا . . ًالعف واا(ّسا
 ,لعجو ٠ مهثبل تاقوال ادما طبضا مهيا يا .. ضام لعف : ىصحا :هفاشك
 يثالثلا ريغ نم هءانب نا:كلذو ديدسلا هجولاب سيل' ليضغتلا لعفأ لعفلا

 ! « ٍقاش قلذملا نبا نم سلفأو برحلا نم ىدعا وحتو سايقب سيل دزجملا

 ل



 اما ولخي ال «أدما» نالو ؟ هب فيكف عنتمم نآرقلا ريغ يف ذاشلا ىلع سايقلاو

 هيلع دسي الف اوشبلب بصني نا امإو « لمعي ال لعفأف لعفأب بصتتي نا
 يف رمضا امك ىصحا هيلع لدي لعف رامضإب هبصنأ ينأ تمعز نإف . ىنعملا
 تدعبا دقف سناوقلا برضن ىلع . اسناوقلا فويسلاب انم برضاو هلوق
 ىلا ًارطضم تعجر مث ًالعف ىصحا نوكي نأ تيبا ثيح بيرق وهو لوانتملا
 : هلوقب يكلاملا دمح! ةمالعلا هيلع بقعو . همالك ىهتنا . هرامضاو هريدقت

 كلذ ىعداو ًاسايق زمهلا هيف ديزملا نم لعفا ءانب ةاحنلا ضعب لعج دقو

 ةزمه ضيوعت وه ناو ةملكلا مظن ريغي ال هنم ءانب نأب هللعو هيوبيسل بهذم
 امإ ًادما باصتنا لخي مل ليضفتلل ناك ولف ًاضياو» لاق همالك داع . ةزمهب

 ددعلا باصتناك زييمتلا ىلع هبصني نا لئاقلو : دمحا لاق خلا . .. لعفأب

 لعفأ ىلع هلمح دضعيو  ًاددع ءىبش لك ىصحاو  ىلاعت هلوق يف ًاريي

 يف كلذو ثبللا رادقم يف بازحالا فالتحتاو ةعقاولا ريظن يف هوورو ليضفتلا
 وه ةقيرط مهلثمأف - ًاموي الا متثبل نا ةقيرط مهلثما لوقي ذا  ىلاعت هلوق
 . ملعا هللاو « زئاج نيهجولا الكو ًاددع اوثبل ل مهئاصحا

 جو هرارس . رو اسمو رار 5. ووالي ركام وس د كس ب و
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 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مهأبن كيلع صقن نحن ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : صقن .ادتبم

 لرعفم : أبت . صفنب قلعتم رورجمو راج «كيلع» و . نحن هريدقت ابوجو
 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب بوصنم هب

 . «نحنا ربخ عفر لحم يف (صقنا

 نوكي وا قحلاب ًاسبتلم يا «مهأبن» نم لاحب قلعتم رورجبو راج : قحلاب ©
 . قحلا كعمو ىنعمب فاكلا نم وا «صقن» ريمض نم ًالاح

 «مه» و . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ةيقف مهنا ©

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ةيتف . «نا» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
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 ضان لعف : اونمآ . ةيتفل - تعن - ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : مهيرب اونمآ ©

 | لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 , يف نيبئاغلا ريمض «مه» . اوئمأب قلعتم رورجيو راجن : برب . ةقراف فلالاو
 17 07 . ةفاضالاب رج لحم

 | نوكسلا ىلع ينبم ضام لغف : دز . ةيفانغتسا واولا : ىده مهاندزو ©

 , نييئاغلا ريمض «مها و لعاف عفر لجم يف لصتم ريمض اان» و . انب هلاصتال
 ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ىده . لوا اهب لوئعفم بصن لح يف

 | ىده مهاندز : ىنعمب . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا

 ش : . قيفوتلاب

 ضال اكول ايراواَكقأ ا موروث اعادت ١4
 ك هت 21مل يرش او

 ' ىلع ينبم :ضام لعفق٠: طبر . ةفطاع واولا : مهيولق ىلع انطبرو ©

 : ثولق نع . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض ؛ان» و .انب هلاصتال نوكسلا
 ندب لا البرج لش يف ياذا يمض مه انطير قلتم رورو رام

 0 ا مهبولق انيوق

 ابر قم بلع كما ل يسم : اوماق نإ ©
 | ١ ةعامجلا واوب' هلاصتال ْمضلا ىلع ينبم ضام لعف : , «نيح١» ىنعمب

 لايف املا ةلجو . ةقاف فلاب لعاف ع لح ف لصعم يعست دال

 ا : .  ةفاضالاب رج

 :نيب اوماق ذا :. ىنعمب . اهبارعا برعتو «اوماق» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اولاقف ©

 ا . هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجاو . اولاقف مهكلم يدي

 و ةحضلاب ميظعتلل عوفرم أدعبم : بي : ضرالاو تاومسلا بر انير ©

 ري : بز . ةفاضالاب رج لحم يف «نيملكتملا ريمض» لصتم ريمض «ان»

 كك د



 وه : ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ نوكي نا زوجيو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 فاضم : تاومسلا . لوالا أدتبملا ريخخ «بر وه» ةيمسالا ةلمحلاو . برلا

 . تاومسلا ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو 8 ةرسكلاب رورجم هيلا

 عراضم لعف : وعدن . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل: وعدن نل ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم

 رج لحم يف ءاهلاو . احلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : اهلا هئود نم ©

 . اهلا هنود نم دبعن نل ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : املا . ةفاضالاب

 هل ءاكرش دوجوب انلق ول يا ردقم طرش باوج يف ةعقاو : ماللا : اذلق دقل ©

 ةلمحو . «انطير» بارعا برعت : انلق . قيقحت فرح : دق : انلق دق نوكتل

 . بارعالا نم الل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج (اهدعب امو انلق دقل»

 نع بئان : ًاططش . هل لحم ال ةازاجيو باوج فرح : آذإ : ًاططش ًاذإ ©
 . انلقل هب لوعفم وأ «ططش اذ١ ريدقتب ردصملا

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةءاشا مسا : ءالوأ . هيبنتلل ءاملا : انموق ءالؤه ©

 ريمض - لصتم ريمض «ان» و . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : موق . أدتبم عفر

 ًادتبم ربخ «انموق» نوكت نا زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف  نيملكتملا
 . لوالا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «انموق مه» ةلمجو «انموق مه» ريدقتب فوذحم

 ين «اوذختا» اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . نايب فطع ؛انموق» برعت نا حصفالاو

 . ؟ءالؤه) ربخ عفر لحم

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا : ةهلآ هنود نم اوذختا ©
 نم . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 كو إن



رج لح يف لصتم ريمسغ ءاهلو ةآ نم لاحب قلعتم رورجتو راج :
 

 . بوصنم هب لوعفم : ةهلا . ةفاضالاب

 ] ىلع ارخخالل ضيضحت فرح يهو الها ىنعمب : الو: نوتأي الول ©

 , واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : 0 اهل لحم ال عراضملا
 0 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ريمطف (مه) و و . نوتأيب قلعتم رورجمو راج : نيب ناطلسب مهيلع ©

 فرح يدعو فاضما فذحف مهتدابع ىلع يا . ىلغب زج لحم يف نيبئاغلا

 : قلغتم رورجمو راج : ناطلسي . - ريمضلا - هيلا فاضملا ىلع «ىلع» رجلا

 ' ناهز يا ةرسكلاب ةلثم ةرورجب ناطلسل  تعن ةفض : نيب . نوتأيب
 ْ : :٠ ١ لاحم ناثوالا ةدابع ىلع ناهربلاب نايتالا نال تيكبت وهو . حضاو

  لجم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفاننتسا ءافلا : ملظأ نمف ©
 | نم عونمم هلال نوني لو ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : ملظا . ًادتبم عفر

 ْ ْ . لعفلا نزو نمو لعفأ ةغيص - نيونتلا - فرصلا

 ؛ نما وارج فرح !نما نم ةنوكم ملظأب قلعتم رورجبو راج : ىرتفا نمم ©

 : ينبم ضام لعف : ىرتفا . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلب ينبم لوصوم مسا
 ' هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 0 . لوصوملا ةلص'(«ىرتفا» ةلمجو . وه

 ' بوصنم هب لوعفم : ًابذك . ىرتفاب قلعتم رورجمو راج : ًابذك هللا ىلع ©

 : . هناحبس ةيلا كيرشلا ةبسنب بذكلا فلتخا نمت : ىنعمب . ةحتفلاب
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 لجن يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةيفانغسا واولا :: مهومتلزتعا ذاو ©
 . ءاقتلال رشكلاب هرخآ كرحو اوركذاو هريدقت فوذحم لغفل هب لوعفم بصن

 ه6



 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متلزتعا . نينكاسلا

 عمجلا ةمالع ميملاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ءاتلاو . نيبطاخملا
 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و لصالا ىلع وا ميملا عابشال واولاو

 . ةفاضالاب رج لح ف «مهومتلزتعا» ةلمحو . هب لوعفم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : نوديعب امو ©

 . مهيدوبعم متلزتعاو ىنعمب مه 0 ل وص يحل
 عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ن
 المع بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص «نودبعيا ةلمجو . ا
 (نودبعي# ةلمجو . ةيردصم «ام» نوكت وا ةلآلا نم مهنودبعي امو :ريدقتلاو
 . مهيدوبعمو : ريدقتلا . «أم) ةلص

 ميظعتلل بوصنم الإب ىتثتسم : ةلالجلا ظفل هللا . ءانثتسا ةادا : الا : هللا الإ ©
 مهنا ىور ام ىلع لصتم ءانثتسا وهو . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ءانثتسالاب

 وه : ليقو . اعطقنم ءانثتسا نوكي وا هعم نوكرشيو قلاخلاب نورقي اوناك

 7 . هللا ريغ اودبعي مل مهنأ ةثفلا نع ىلاعت هللا نم رابخإ ضرتعم مالك

 : اوأجلاف يا . بلطلا باوج يف ةعقاو وا ةيفانتسا ءافلا : فهكلا ىلا اوأف ©
 واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف
 رورجمو راج : فهكلا ىلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 . اواب قلعتم

 لعف : رشني . قزرلا يف مكبر مكل طسمي : ىنعمب : مكير مكل رشني ©
 . هرخآ نوكس همزج ةمالعو  رمالا - بلطلا باوج هنال موزجم عراضم
 لعاف : مكبر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رشنيب قلعتم رورجمو راج : مكل
 ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 روكذلا عمج ةمالع

 لصتم ريمض ءاح لاو رشنيب قلعتم رورجمو راج : مكل ءيهيو هتمحر نم ©
 «مكل رشني» ةلمج ىلع واولاب ةفوطعم : مكل ءىيبيو . ةفاضالاب رج لحم يف '

 . اهبارعا برعتو

 د 76الال



 لحجم يف لصتم ريمض فاكلاو ءىبهيب قلعتم رورجمو راج: اقفرم مكرما نم ©
 ! بوصنم هب لوعفم : ًاقفرم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 ش ٠ ٠ هب نوعفتتت ام : ىنعمب ٠ . ةحتفلاب

 سوح ى سا هل ماا 2

 تيران انمينيكرزر 26 اورو ١

 2 :ةووذ رَولاَمَقلاَت ادفع
 © ايفا 2 ِ ت1

 .ةملاب عيقرم عراضم لعق : ىرت . ةيفاتتسا والا سمشلا ىرتو ©

 . اثنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا ىلع ةردقللا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نسمشلا

 ' هياوهيب بوصنم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا : تعلط اذا ©

 : ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تعلط : ةمزاج ريغ طرش ةادا وهو
 , ٠ يه هريدقت ًااوج هيف تتسم ريمض لعافلاو . اهل لحج ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف «تعلط» 'ةلمجو

 | روازتت» لعفلا لصاو . اهعاعش مييذؤي ال ىتح ليم : ىنعمب : روازت ©

 ' لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو . ًافيفخت نيءاتلا ىدحا تفذح

 مزاج ريغ ؛طرش باوج (روازت) ةلمجو . يه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض

 . اه لم ال

 .ريمض «منه» و. روازتب قلعتم رورجمو راج : نيميلا تاذ مهفهك نع ©

 :روازتب قلعتم مهبم ناكم مسا : تاذ . ةفاضالاب زج لحم يف نيبئاغلا

 : هيلا فاضم : نيميلا . فاضم وهو . ةهج مسا هنال ةينفرظلا ىلع بوصنم

 ةامسلا ةهجلا اهتقيقحو نيميلا ةهج يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ْ . نيميلاب

 تا



 اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : لامشلا تاز مهضرقت تبرغ اذاو ©

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهضرقت» يف «مه» و . اهبارعا برعتو
 . هب

 دحا ىلا مهعدت وا مهبرقت ال مهعطقت : ىنعمب : هنم ةوجف يف مهو ©

 . ةيلاح واولا . هنم ةعساو ةحاس يف وا فهكلا نم عستم يف مهو نيبناجلا

 ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو
 ربخب قلعتم رورجمو راج : ةوجف يف . أدتبم مفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . «ةوجف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هنم .«مهل 1

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : هللا تابآ نم كلذ ©
 راروزا نم مهب هللا هعنص ام ىلا ةراشالاو . باطخلل فاكلاو دعبلل.ماللا

 ربخب قلعتم رورجمو راج : تايآ نم . ةبراغو ةعلاط اهضرقو سمشلا
 رورحب هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هللا تايآ نم ةيآ كلذ : يأ .ًأدتبملا

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : هللا دهب نم ©
 فذح همزج ةمالعو نمب موزجم طرش لعف عراضم لعف : دبي . مدقم هب

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .  ةلعلا فرح  هرخا

 : وه . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : دتهملا وهف © .
 اوه» ربخ : دتهملا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ةلاد ةرسكلا تيقبو ًاراصتختا ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 لعفلا مزج ةمالعو . اهبارعا برعتو «دهي نم ىلع ةفقوطعم : للضي نمو ©
 وهو فوذحم دئاعلاو . وه هريدقت ًالاوج رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس
 ةيطرشلا «نم» نال . هللضي نمو : ريدقتلاو هب لوعفم هنال الح بوصنم
 . نيثدحلا تطبر اهنال ةيطرشلاب تيعدو . ةلوصوملا اهسفن يه

 بصنو يفن فرح : 'نل . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : هل دجت نلف ©
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 | لغافلاو ١ ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : دجت .لابقنتساو
 , قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلاو . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 000 .دجتب قلعتم رورجبو راج :هل .مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم نلب
 ' ايلول كعن  ةفص : ًادشرم . ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم : ًادشرم ًايلو ©

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم

 اَمُقلاَماَدَو ِنيَملأَكاَ ا عا
 ع

 اس ست

 0 ملول ديول تا
 © وي وام
 كارو

 فب عقم اضم لف ؛ ب . قاع رو ًاظاقيل مهيختو ©
 . لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و تنا هريدقت ابوجو ةيف رتتلسم ريمض لعافلاو

 نيهبتنم ,يا ةحتفلاب ثوصنم ناث هب لوعفم : اظاقيا .لوا هب لوعفم بصن

 ٠ لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمسجلاو . ةيلاح واولا : دوقر مهو ©

 ذوقي ا. نجم بصن لع يف نوكملا ىلع ينبم لصفتم عفو ريف مه
 ةجتفم: مهنويع نال ًاظاقياو : نومئان مهو يأ . ةمضلاب عوفرم («مه) ربخ

 لعافاو ةمضلاب عيفرم عواضم لعف : بلقت . ةيفانثكسا واولا : مهيلقئو ©

 | بصن لح يف نيبئاخلا ريمض ؛مهف و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض

 , مهلكأت ال ىتح لامشلا تاذؤ نيسيلا تاذ مهيلقن : ىنعمب . هي لوعفم

 : . ضرالا

 ةميركلا ةيآلا يف تيوعا : مهبلكو لامشلا تاذو نيميلا تاذ«©

 ' نيبئاغلا ريمض !مهذ و . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بلك .ةيلاح واولا .ةقباسلا

 لحم يف واولا دعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 0 20. لاح بصن

 تا”



 مسال هب لوعفم : هيعارذ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : هيعارذ طساي ©

 يف : ىتنعمب .٠ طسابب قلعتم رورو راج : مهيلع تعلطا ول ديصولاب ©

 ءاقتلال رسكلاب هرمخآ كرح مزاج ريغ طرش فرح : ول : فهكلاءانف

 .بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تعلطا . نينكاسلا

 ريمض !مه»و . رج فرح : ىلع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا

 . تعلطاب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا

 نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ًارارف مهنم تيلول © 1

 بارعا برعت : مهنم تيلو . اول» باوج يف ةعقاو : ماللا . بارعالا ا

 دكا دقو  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع بئان : ًاارق . «مهيلع تعلظا»
 بوصنم . تررف ؟تيلو» ىنعم نال وا . هردصمل فدارم هنال ًارارفب لعفلا

 . ةنونملا ةحتفلاب

 : تلم . اهبارعا برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : ايعر مهنم تثملو ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . لوهجملل ينبم ضام لعف

 . ًافوخ» ىنعمب ةنونملا ةحتفلاب بوصنم زيبمت : ًابعر

 ا
 ةقرومك أوم لراعي ويضم

5 
6 

 سا

 تس لك للرسأع هما 5 ور وا س2 عرس رام ا تس

 2 لست 2” رت

 ن كيد
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مهانثعي كلذكو ©

 عفر لحم يف نوكي وا هدعب ام هرسفي لعفب هنع بئان وا قلطم لوعفم بصن

 كا



 ' ىلغ ينبم ةراشا مسا : . عفر لحب يف «مهانئعب» ةلمج هربختو أدقبم

 0 ا ف ف 1 ماللا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضضام لعف

 ؛ امكو :: ىتعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريم (مه» و . لعاف

 : . توملا دعب مهانييحا يا: مانشقيأ مهانمنا

 ١ : ماللا : مهل ثدح اع ًاضعب مهضعب لأسيل يا : مهثيب مهنيب اولءاستيل ©

 ماللا دعب ةرمضم نأب بوصتم عراضم لعف : اولءابستي ٠ 'ليلعتلل رج فرح

 ١ فلإلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوثلا فذح هبصن ةمالعو

 . هفاضم وهو ةحتفلاب بوصنم اولءاستيب قلعتم ناكم فرظ : نيب . ةقراف
 : ليؤأتب اهذعب امو «نا» و . ةفاضالاب رج نحم يف نيبئاغلا ريمض اهنه)او

 «اولءاستيا ةلمجو . انثعبب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم
 ١ , (نا) ةلص

 : عوقزم لعاف : لئاق . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف:: مهثم لئاق لاق ©

 ١ : نمو ..2لئاق» نم ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم .ةمضلاب

 ْ . ٍنايب رج فرح

 ١ لوعقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : مك : مقثيل مك ©
 ' . نييطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متثبل . «مت 1

 مك يا رزكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءانلا

 ؛ ةلمجلاو . لاحلا ىلع بصن لحم يف «مك» نوكت نا زوجيو نيمئان متفكم

 0 . لاق لوعفم بصن :لح يف ةيماهفتسالا ةيلعفلا

 واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : ًاموي انثيل اولاق ©
 برعت : انثبل . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 نوكي نا زوجيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم.: ًامزي . «انثعبا) بارعا
 ' لحم 'يف هاهدعب امو انثبلا ةلمجو . انثبلب ًاقلعتمو ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ابوصنم
 ِْ . .- لوقلا لوقم - هب. لوعفم بصن

 د ”55



 «ًامري» ىلع ةفرطعم : ضعب . كشلا ديفي فطع فرح وا: مود ضعب وا« :

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : موي . ةفاضم يهو

 لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . تبرعا : اولاق : ملعا مكير اولاق ©

 يف لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بر .  لوقلا لوقم هب

 عوفرم أدتبملا ربخ : ملعا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لح

 ةخيبص - لعفا نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني مو ةمضلاب
 . لعفلا نزوب هنالو - ليضفت

 امو (ام» و . تبرعا : متثبل . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : مثيل امي ©

 . ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت
 يا» اهل لحم ال ةيردصملا /ام) ةلص («متثبل» ةلمجو . مكثبل ةدمب : ريدقتلا

 . ؟مكثوكم ةدمب

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوثعبا . ةيفانعتسا ءافلا : اوثعباف ©

 فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . ةقراف

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكدحا ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب

 قلعتي نا زوجيو اوثعباب قلعتم رورجمو راج : ةئيدملا ىلا هذه مكقروب ©
 نال مكتضفب : ىنعمب مكقروب ًالمحم : ريدقتب (مكدحا» نم ةفوذحم لاحب

 فاكلاو . ةيضفلا دوقتلا نم ةعطق : انه دوصقملاو ةضفلا ينعي «قرولا»

 مسا : هذه . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض

 راج : ةئيدملا ىلا . قرولل - تعن - ةفص رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 . اوثعباب قلعتم رورجمو

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لس ةوكس هيج سالو اللب

 . وه

 ا ا



 يف لمتت يبق اعد و ٠ ةفاب عفر ادن : يا: ًاماعط ىكزا اهيا«
 ا - ةيرققلا لأساو  ىلاعت هلوق يف اك اهلها يا : .ريدقتلاو ةفاضالاب رج لحم

 هيل فاضملا لحو هيلا فاضملا لهالا فذحف . ةيرقلا لها لأساو

 ' فلالا لع .ةردقملا ةمضلاب عوفرم ًادشبملا ربخ : ىكزا .. هلحم «اه» ريمضلا

 | هنالو لعفا نزو ىلعو - نيونتلا - فرصلا نم عونمع لضفا ةغيضص وهو رذعتلل
 | ةلمجلاو ًاماعط رهطا ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاماعط . لعفلا نزوب

 000 . «رظني» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا
 ' مج ةمالعو «رظنيلفا بارعا برعت : مكتأيلف : هنم قزرب مكتايلف ©

 ربج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو - ةلعلا فرح ب هرخآ فدح لعفلا

 . ْ دورجتو راج : هنم . تأيب قلعتم رورجمو راج .: هنم'قزرب .ةفاضالاب

 . قزر نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 . «رظنيلا بارعا برعت فطلتيل . ةفطاع واولا : فطلتيلو ©

 : نرعشي : ةمزاج.ةيهان : ال . ةفطاع واولا : ًادحا مكب نرعشي الو ©

 ' الب مزج لح يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف
  .|وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو . امل لحم ال نونلاو
 ' لوعفم : ًادحا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رعشيب قلعتم رورجيو راج : مكب

 ا . ةحتفلاب بوصنم هب

 ٠١ يلينألاي دز دي طة هو 041 « 
 ظ يف نيئاغلا ريض ؛مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : نإ : نإ مهنا ©

 ةيآلا يف ةدراولا «اهياذ يف لهالا ىلا يتا «اهبا» ىلع دوعي «نا» مسا بصن لحم

 1 ةبارجو طظرشلا لمف نم ةلمشجاو . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةقباسلا ةميركلا

 1 , + نإ ربخ عفر لحم يف

 . 'نإب موزجن طرشلا لعف عراضم لعف : مكيلع اوملظي يا : مكيلع اورهظي ©
 ! فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو
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 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اورهظيب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . ةقراف

 فذح همزج ةمالعو طرشلا باوج هنال ناب موزجم عراضم لعف : مكومجربي ©

 لحم يف لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا
 . ةراجحلاب امجر مكولتقي : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . بارعالا نم احل لم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلاو

 يف . اهبارعا برعتو ؛مكوججري» ىلع وأب ةفوطعم : مهتلم يف مكوديعي وا«
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نوديعيب قلعتم رورجمو راج : ةلم

 يا . اهيلا مكوريصيو هاركالاب مهتلم يف مكولخدي وا : ىنعمب . ةفاضالاب
 . مهنيد ىلا

 . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل . ةيفانئتسا واولا : اوحلفت نلو ©

 واولا . نوئنلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : اوحلفت

 اذا اوحلفت نلو : ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . مهنيد يف متلخد
 نامز فرظ : ًادبا . هباوجو طرشلا ىنعم هيف باوج فرح : ًاذا : ًاديا ًاذإ ©

 . ةحتفلاب بوصنم اوحلفتب قلعتم رارمتسالا ىلع لدي

 بيرل ل اا "0
 مه م اننا كرفت /ينركنإو

 1 وبك مرا 12ا73كل هدب 7 0 هت

 مهانثعب كلذكو» بارعا برعت : اوملعيل مهيلع انرثعا كلذكو ©
 رورجمو راج : مهيلع . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اولءاستيل

 ىنعمب «انرثعا» و . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه 2 و انرثعأب قلعتم
 .«انعلطا)

 كر



 ' مسا : دعو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: قح هللا دعو نا ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحنتفلاب بوصنم «نا»

 رذصم ليوأتب اهدعب امو 8نا» و .ةمضلاب عوفرم «نا»' ريغ : قح .ةزسكلاب

 2 1, .قحت توملا دعب ثعبلاب هللا دعو نا : ىنعمب اوملزعي» يلوعفم دسم دس

 ١ برعتو اهلبق ام ءلع واولاب ةفوطعم : اهيف بير ال ةعاسلا ناو ©

 | ىلع ينبم هال مسا : كش ىنعمب يا : بير . 'سنجلل ةيفاث : ال .اهبارعا
 | ةيتآ : ىنعمب يا ؛أل١ ربخب قلعتم رورجتو راج : اهيف .٠.بصن لحم يف ختفلا

 . اهيف كش ال

 ا لحم يف نوكسلا ىلع يتبم «نيح١ ئنعمب نامز فرظ ذا: نوعزانتب نا ©

 ٠ "لف : نوعزانتي . نوعزانتي نيح مهيلع مهانرثعا يا . !انرثعأب قلعتم بصن

 ٠ لعاف عقر لخ يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «نوعزانتيا.ةلمجو

 , ةجتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فْزظ : مهرما مهنيب ©

 , ؟مهنيبا يف «مه) و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ربمأ . عزانتيب قلعتنم

 1 . .٠ ثعبلا رما يا: . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهرما»و

 ' واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانثتسا ءافلا : اولاقف ©
 , اولاق يا ٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ١ هب لوعفم :بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . فهكلا باحصا هللا قوت نيح

 ا ا ْ . - لوقلا لوقم -

 . هعراضم نال نونلا فذح لع ينبم رما لعف : اونبا : ًانايثي مهيلع اونبا ©

 ' . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم

 باي لغ,يا . ةحتفلاب برضتم هب لومفم : ًاناينب . ثيرعا : مهيلع

 ' عوتم هنال نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ملعا .!ةفاضالاب رج لحم
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 . لعفلا نزوب هنالو ليضفت ةغيص - لعفا  نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و . رج فرح ءابلا

 مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : اوملغ نيذلا لاق ©

 . اولاق بارعا برعت : اوبلغ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . اوبلغب قلعتم رورجبو راج : مهرما ىلع ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةفاضالاب

 ةلمجلاو ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا : ًادجسم مهيلع نذختنل «
 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نذختن .: ال لحم ال مسقلا باوج : اهدعب

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال

 لوعفملا ماقم هماقم يا يناثلا (ذلختنا لوعفمب قلعتم رورجمو راج : مهيلع

 باب ىلع نذختنل ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادجسم . يناثلا

 . ًادجسم فهكلا

 هوو 5 سهو فيو 2 مهب هك نوأوقيَس ١

 0000 م 2 1 20

 20 كراع
8 2 

 لعف : نولوقي . بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا : نولوقيس ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم :

 يا .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 نيسلا مكح يف نولخاد نيرخآلا نا املاط راركتلل ًابنجت نيرخآلا نود ىلوالا

 . لابقتسالا ىنعم.عراضملاب دارملا نا وا

 كر يئس



 ' . ةثالث مه : ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ : ةثالث ٠ مهيلك مهعبار. ةثالث ©

 ' .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم أدتبم : عبار

 ' رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . ةمضلاب عوفرم أدتيملا ربخ : بلك

 ' - ثعن -'ةفص عفر لحم يف ؟مهبلك مهعبار) ةيمسالا ةامسجلاو . ةفاضالاب

 ٠ ةثالثل . ١

 © اهلبق ام ىلع والاب ةقوطعم : مهيلك مهسداس ةسمخ نولوقيو .
 اهبارعا برعتو .٠ '

 © يفحلا ريخلاب ًايمر يا نيقي وا قيقحت نودب ًانظ : ىنعمب : بيغلاب ًامجر -
 بوصنم قلطم لوعفم : ًامجر . نظلا عضوم مجرلا عضو وا. . هب ًانايتاو :

 دورجتو راج : بيغلاب . لوقلا ريمض نم ًالاح نوكي نا زوجيو ةحشفلاب

 ًامجرب قلعتم . : ْ

 : اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : مهبلك مهنماثو ةعبس نولودقيو ©
 ؛ تنذآ ابنال نييلوالا نود ةشلاشلا ةلمجلا ىلع واولا تلخخذو . اهبارعا برعتو
 ' اوجري لو ملع تابث نع هولاق . مهبلك مهنماثو ةعبس : اولاق نيذلا نأب
 ' ًامجزا هلوبق نيلوالا نيلوقلا عيتا هناحبس هللا نا ليلدب مهريغ مجر اك نظلاب
 ١ ةعنس مهنا تبث يا . «ليلق الا مهملعي امو» هلوق ثلاثلا عبتاو 'بيغلاب

 ْ ْ . تاتبلاو عطقلا ىلع مهبلك مهنماثو

 ننال نو تفذو نوكسلا لع ينجم رما لعش وعي ملل لقف يا لق ©

 ْ . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 ! - لوقلا لوقم - هب لؤعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مهتدعي ملعا يبر ©

 ٠ اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : بر

 ...ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا
 ! - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني ملو ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ ::ملعا
 : و زورجيو راج : هدعب . لعفلا نزو ىلعو ليضفت ةغيِص . لعفا نزو ىلع
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض .«مه»

 كتم



 عوفرم عراضم لعف : ملعي . اه لمع ال ةيفان : ام : ليلق الا مهملعي ام ©

 ةادا : الا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . ةمضلاب

 . ةمضلاب عوفرم «ملعيال لعاف : ليلق . احل لمع ال رصح

 يا : رامت . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل وا ةيفانتتسا ءافلا : مهيف رامت الف ©

 ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرمخآ فذح ىلع ينبم رما لعف : لداجت

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : يف . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 لها نأش يف لداجت الف : ىنعمب يرامتب قلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم
 باحصا نأش يف باتكلا لها رامت الف يا فوذحم «يرامت" لوعفمو فهكلا

 . فهكلا ْ

 لوعفم ًالادج يا : ءارم . اه لمع ال رصح ةادا : الا: ًارهاظ عارم الإ ©

 هلثم بوصنم ءارمل - تعن  ةفص : ًارهاظ . ةحتفلاب بوصنم قلطم

 . هيف قمعتم ريغ ًارهاظ ًالادج الإ : ىنعمب .ةحتفلاب

 برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ًادحا مهنم مهيف تفتست الو ©

 راجلاو نمي رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مها و رج فرح : نم . اهبارعا :
 بوصنم هب لوعفم : ًادحا . «ًادحا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو

 . مهتصق نع مهنم ًادحا لأست الو ىنعمب ةحتفلاب

 ١" ليزر فاك زكام «©
 رورجبو راج : ءيشل . تنا : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم 00 لعف : نلوقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : ءيشل نلوقت الو ©

 : ريدقتلا نال ..هلحم هيلا فاضملا لحاو فاضملا فذحو نلوقتب قلعتم

 . هيلع مزعت ءيش لجال
 لع يف ردصم ليو مالت امو نال و. نا مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : لعاف يفا ©
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 . ةمضلاب عوفرم «نا) ربخ : لعاف . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 .مسأل هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : : ًادغ كلذ ©

 :نامز فرظا : ًادغ . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ملأ - لما لعافلا

 . ءيشلا ىل ةاشالاو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم هلع وا لعاشب قلعتم

 1 .. ؟ءيشلا كلذاا يا

 -_ 8 2 مرسدس 3 2

 ان بانر يره لسلوك ذِي كرو 11 14

 00 082 انكي
 ةيردلصم:فرح :.نا . ام لمع ال رصح ةادا : الإ +! : هللا ءاشب ناالإ ©

 :ظفل هللا ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ءاشي' . بصنو

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو هللا ةئيشمب الا : يا ردقم رج فرحب رج لحم

 0 . هللا ةئيشمب ًاسبتلم الإ ريدقتب

 . مدقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا ىنعمب يه وا ةفطاع: واولا : كبر ركذاو ©

 ' .هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسشلا ىلع ينبمإ رمأ لعف : ركذا

 - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعبفم : كبر . تنا

 مج لع ل بطاخملل

 هياوجل بوصنم هطرشل ضفاخ نمزلا نم ليقتسي امل فرظ : اذا : تيسن اذا ©
 ,هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيسن .٠عزاجن ريغ طرش ةادا وهو
 فوذع اهزعفمو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءابتلاو بطاخملا ريمضب

 : ريدقتب . هانعم مدقتل فوذحب طرشلا باوجو . ًائيش كيسن اذا : ريدقتب
 أءاش نا لقف كبر ةئيشم .تيسن اذا ؛ ىنعمبو . كبر ركذاف اعيش تيسن اذا

 1 ا شا

 'ءاقتلال هؤإو تفذحو . اهبارعا برعتو «ركذا» ىلع واولاب ةفوطعم : لقو ©

 ال » ا



 . هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو . نينكاسلا

 نم ةئاملا دعب ةيناثلا ةيآلا يف ليصفتب تبرعا : يمر ينيدهي نا ىسع «©

 لصتم ريمض يهو ًاراصتخا «نيدبي» نم ملكتملا ءاي تفذحو . ةبوقلا ةروس

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 - تعن - ةفص : برقا . رج فرح ماللا : ًادشر اذه نم برقال ©
 هلثم رورجم برقا ءيش وا ملع وا دشرل : ريدقتب ماللاب رورجم فوذحمل

 هنال - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو

 ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح : نم . لعفلا نزوبو لعفأ ةغيص ىلع

 ىلا ةراشالاو برقأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رجج لح يف نوكسلا ىلع
 رخآ ءيشل ينيدهب نأ بر ىسع : ىنعمب . يسنملا يا هقبس ام هرسفي فوذح

 ىنيدهيل ناث هب لوعفم : ادشر . هنم برقا هللا ةئيشم - ىسنملا اذه لدب

 ٠ ةيادهلا ىنعمب اهنيكستب دشرلا وه نيشلا حتفب دشرلاو . ةحتفلاب بوصنم

 © اكتتاودادزاو بيسو فهل أْعَلَو 0
 ينبم ضام لعف : اوثكم يا : اوثبل . ةيفانئتسا واولا : مهفهك يف يف اوثيلو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 نيبئاغلا ريمض «مه» و اوثبلب قلعتم رورجبو راج : فهك يف . ةقراف فلالاو

 ًابورضم مهفهك يف ءايحا فهكلا لها ثكمو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحب يف

 . نينسلا نم ةدملا هذه مهئاذآ ىلع

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامزلا فرظ نع بئان : ثالث : نيكس ةئامئالث ©

 فطع : نينئس . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةثام . فاضم وهو : :اوثبلب

 نم ةئاهئثالث اوثبل : ىنعمب يا . ةئاملا نمو ثالث نم لدب وا ةئاثالثل نايب

 يهو فرحلاب برعت انهو . تاكرحلاو فورحلاب برعت ةملكلاو . نينسلا

 ءايلاب نيروكذملا نيريدقتلا ىلع رورجم وا بوصنم ملاسلا ركذملا عمجبب قحلم

 . درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 "الا



 : ًاعست .'اهبارعا برعتو «اوثبل» ىلع واولاب ةفوطعم : اهنست اودادزاو ©
 ؛ فذحب يا ةفاضالا نع هعاطقنال نون دقو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ا . هيلع لدي لبق ام ال نينس عمت ادادزاو : ىنلا نال هيلا فاضلا

 8 اهو 1 1 0 فوم

 ' ١ نيئكانسلا ءاقتلال هوو تفذحو .. هرخآ رسكو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 ! . مهيف لذاجي نمل لقف ا . تنا هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعانفلاو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 :ًأدتبما ربخ : ملعا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدعبم ةلالجلا ظفل : ملعا هللا ©

 0. ' . ليضفت ةغيص فرصلا نم ون ردو ةحفلاب عونرم
 ينبف ضامب لعف : اوثبل . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابل : اوثيل امي ©

 ' !لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض راولا . ةمامجلا دب لاصتأل ملا ىلع

 ! ١ ءابلاب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ام» و . ةقراف فلالاو

 مهيف اوفلتخا نيذلا نم ملعا هللا : ريدقتب . ملعأب قلعشم رورجملاو راشملاو
 ع ال ةيردصملا هاما ةلص ةارتكما يسب ب «اوثبل) ةلمجو .. مهثبل ةدمب

 .ريخبن ,قلعتم .ميظعتلل رورجيو زاج : هل: ضرالاو تاومسلا بيغ هل ©

 هيلا افاضم : تاومنلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أذتبم : بيغ . مدقم

 اهلثُم ةروزجم «تاوصسلا» ىلع واولاب ةفوطعم :'نضرالاو . ةرسكلاب رورجم

 "00 ْ . ةرسكلاب
 :ةغيض ىلع ىتا ضام لعف : بجعتلا هانعم : رصبأ : عمسأو هب نصبأ ©

 لحما لاغتشا هروهظ نم. عنم هرخآ ىلع ردقملا حتفلا: ىلع ينبم «ًاذوذش» رمالا
 رج فرح ؛: ءابلا . رمالا ةغيص بسانتل اهب يتأملا ضراغلا نوكسلا ةكرحب

 ' !ًالمم' عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ًأظفل رورحم لصتمب ريمض ءاهلاو . بجعتلل

 ل”



 ةفوطعم :؛ عمساو . هكلم يف ثدحي ب هرصبا ام : ىنعمب (رصبأ١ لعاف هنال

 مالكلا نم رودي امل هعمسا امو : ىنعمب . اهبارعا برعتو (رصبا» ىلع واولاب

 ! هنأشب سانلا نيب

 وارج فرح : ماللا . اهل لحال ةيفان : ام: ىلو نم هنود نم مهلام ©

 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؟مه»
 نم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رورجمو راج : هنود نم

 يا . رخؤم أدتبم هنال ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : يلو . دئاز رج فرح
 . مهرومال لوقم نم

 . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع وارلا : ًادحا همكح يف كرشي الو ©
 ءاهلاو رورجمو راج : همكح ير ةمصضلاب عيفرم عراضم لعف : كرشي
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دحا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ريل اج يف يتسع يمض ةدرشبا لعافو . مه احا : يلعب يأ

 . ضرالاو تاومسلا لهال «مهلا يف ريمضلاو .وه

2-_- 

 ه> مط ورو ند ليم لول كبر و
 - ةلملا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم رما لعف : لتا . ةفطاع وارلا : لاو ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : كيلا يحوا ام ©

 . رورجنو راج : كيلا . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كبر . رورجمو راج : كبر باتك نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو فاضم وهو . ةرسكلاب

 اهمسا : لدبم . «نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : هتاملكل لدبم ال ©

 رورجيو راج :هتاملكل .ًابوجو فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو
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 ًابوخجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ا ةحشقلا ص ةمالعو نب بوصتم عراف

 . تنا هريدقت

 .ةفاضالاب رج لحم يف.لصتم ريمض ءاهاو رورجبو راج :ًادحتلم هئود نم ©

 ْ . ةلنلا ةحتفلاب بوصنم هب لومقم : أجلم يا : ادححتلم

 نودي ينحا و ةو دهب نوعي نيد 1مم , 6

 لو أيفلو رفا عزيز مهنع ايي طا يجو
 © اينو هات زلم ا

 لما نكمل لع يتيم ربا ل : با . ةفطاس وإلا : كسقن ريصاو ©

 بوصنم هب لوعفم : كسفن . تنا : هريدقت ًابوجو هنيف رتتسم ريمض

 اا ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلاب

 وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ربصإب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي فرظ : نيذلا عف ©

 لع ,ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نيعلا ةحوتفم اهنال مسا يه ليقو فاضم .

 لح * رسولا ةلص : هنعي ةيمنلا ةلمحلاو . ةفاضالاب رج لع يف حتلا

 . اهل

 ب لع يف لصخم .يض ووو نونا تبي عيفرم عياسفس لعق نوعدي ©
 . نودبعي نيذلا نينمؤملا عم : ىنعمب . لعاف

 ؤهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بر : يشعلاو ةادغلاب مهبر«©

 زورجمو راج : ةادغلاب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه) و فاضم

 8 اهلثم ةرورجبم (ةادغلا١ ىلع واولاب ةفوطغم : يشعلاو .. نوعديب قلعتم

 حبصلا: ناذأ نيب ام «ةادخلا» نال . تقو لك يف ءاعدلا ىلع نيبئاد : ىنعمب

 . بورغلا ىلا لاوزلا نيب ام «ةيشع» عمج «يشعلا» و : سمشلا قورشو
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 بارعا برعتو . هئاحبس هتعاط نورحتي : ىنعمب : ههجو نوديري ©
 ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «ههجو» يف ءاهلاو «مهبر نوعديلا

 . لاح بصن لحم يف
 ىنعمب : دعت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : مهنع كانبع دعت الو ©

 .- ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف ازواجتت»

 فاكلا . ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنال فلالاب عوفرم لعاف : كانيع
 ريمض !مه» و . رج فرح : نع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 لعفلا يرع دقو . دعتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نييئاغلا
 . نعب ا(دعتا

 لعف : ديرت . لاح بصن لحم يف ةلمجلا : ايثدلا ةايحلا ةنيز ديرت ©
 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةايحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةنيز
 ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورج ةايحلل - تعن - ةغص ::ايندلا

 . رذعتلل فلالا

 عراضم لعف : عطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : نم عطق الو ©
 نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجب

 مسا : نم . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو فيفختللو

 . هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم

 ينبم ضام لعف : لفغا . امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هيلق انلفغأ ©

 : هبلق . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه لاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب

 ريمض ؛ان» و . لفغأب قلعتم رورجمو راج : هاوه عيتاو انركذ نع ©

 ىلع ينبم ضام لعف : عبتا . ةفطاع واولا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 هب لوعفم : هاوه . وه هريدقت ًاناوج هيف ءتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
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 ىلع ينبم لضتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب.بوصنم
 . هاوه عبتا نم عطق الو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 ىلع يتبم لصقات ضام لعف : ناك .ةفطاع وارلا : ًاطرف هرما ناكو ©
 رج لمع يف لصتم ريمض ءاغلو ةمضلاب عوفرم «ناكا مسلا : هرما . حتفلا

 بونصنم («ناك) ريحت : (هل ًازواجتو قحلل ًانبن» يأ: ًاطرف . ةفاضالاب

 ش . ةحتفلاب

 ةاضإتات تورز م 0 "4

 اوك أوطيطكَعي مست ناو هقدر مس اراتنيماظلا نيم دنع دكعأ
 ه2 0 ناقل 6 ياو لكك

 ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق .. ةفطاع واولا : لقو ©

 ال . جم لاو يب تن هر هو يف تم يمض لعافلاو نينكاسل

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :

 + مكبر نم ١ قحلا وه هريدقت فوذح أدتبم ربخ :قحلا : مكبر نم قحلا

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . ميظعتلل رورجبو راج
 قلعتم «مكبز نما و قحلا ءاج : ىنعمب روكذلا عمج ةمالئع ميملاو ةفاضالاب

 00 . قمنا نم ةفوذحم لاحب

 ىلع ينبم ماج طرش مسا : نم ٠ ةيفاتتسا ءافلا : نمؤيلف ءاش نمف ©

 مزج لح يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : . أدتبم غفر لح يف نوكسلا
 : ءافلا .و و ويف لج يرسم ريش لعافلا طال لح هني

 موزجم عراضم لعف : نمؤي . رمالا مال ماللا . طرشلا باوج - يف ةعقاو

 هريدقتًاراوج هيف رتتسم ريمض لعاشفلاو هرمخا نوكس همزج ةسالسعو ماللاب

 . ةلمججو «نم»:أذتبملا ربخ غفر لحم يف هباوجو طرشلا يتلمج غومجمو .وه

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشإ باوج 1نمؤيلف»

 لات



 .اهبارعا برعتو «نئمؤيلف ءاش نم» ىلع واولاب ةفوطعم : رفكدلف ءاش نمو ©

 مكرايتمخا الا قبي ملف للعلا تحازناو قحلا ءاج : ميركلا لوقلا ىنعمو

 : نإب ةمغدملا «ان» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : اندتعا انإ ©

 لعف . انأيه وا انددعا يا : اندتعا . اهمسا بصن لحم يف لصتم ريميض
 عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . «نا» ربخ عفر لحم يف «اهدعب امو اندتعا» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو اندتعاب قلعتم رورجمو راج : ًاران نيملاظلل ©
 بوصنم هب لوعفم : ًاران . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم
 . ةحتفلاب

 : طاحا . ًاراتل - تعن  ةفص بصن لح يف ةلمجلا : اهقدارس مهب طاحا ©

 يف نييئاغلا ريمض «مه» و . رج فرح ءابلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 اهطاطسف يا : اهقدارس . طاحأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم
 رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةميخلا وهو

 . ةفاضالاب

 : اوثيغتسي . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانغتسا اولا : اوثيغتسي نإو ©
 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 نم اوثيغتسي : ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم.ريمض

 . شطعلا

 لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : لهم اك عامي اوثاغي ©

 : ءاب . «اوثيغتسي» بارعا برعي طرشلا باوج عراضم لعف : اوثاغي . اه

 ىلع ينبم «لثم» ىنعمب هيبشت مسا : فاكلا . اوثاغيب قلعتم رورجمو راج
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لهملا . ءال - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا
 . داسجالا بوذك : ىنعمب لهملاكو . نيملاظلاب مكهت ةلمجلا يفو

 عراضم لعف : يرشي . ءاملةيناث ةفص رج لحم يف ةلمجلا : هوجولا يوشي ©
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 .ًالوج هيف وتتسم ريمض لعافلاو . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب يفرم
 ٍ . .' ةحتفلاب :بوصنم هب لوعفم : ةوجولا ٠ وه هريدقت

 . حتنفلا ىلع ينبم مذلا ءاشنال دماج ضام لعف : سب : بارشلا سب ©

 ! سكب .: ريدقتب فوذخم مذلاب صوصخملاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : بارشلا
 0 . كلذ بارشلا

 ًاضيا'مذلا: ءاشنال ضام لعف : تءاس . ةفطاع واولا : ًاقفترم تءاسو ©
 زيمض لغافلاو . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاوأ“"تسئب» هانعم نال

 | بوصنم رييمت : ًاقفترم . منهج وا رانلا يا . يه هريدقت ًااوج رتتسم
 :- هلوق ةلكاشمل وهو . دخلا تخت قفرملا بصن نم (أكتم» ئنعمب . ةحتفلاب

 .٠ - ًاقفترم تنمصو
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 6 ك2 ال يأ
 !ديكوتو ْبصن فرح : ن :١ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا ©

 : مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم
 :واولا . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبمآ . «نا»

 لونضوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريم

 . اهبارعا برعتو «اونمأ) ىلع واولاب ةفوطعم :اولمعو .اهل لحم ال

 ,عمجب قحلم هنال ةحتتفلا نم ًالدب ةردكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 | ٠ ملاسلا ثنؤلا

 :يف ةمغلملا انا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: عيضن ال انإ ©

  عرفرم عراضم لعف : عيضن . اهل لمع ال ةيفان : ال . «نا» مسا بصن:لحم

 .امو عيضن ال١ ةلمجو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 ال ةليضارتعا ةلمج «اهربخخو اهمسا عم نا» و 2نا» ريخ :عفر لحم يف ااهدعب

 0 . اه لع
 ' . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب:لوعفم : رجا: ًالمع نسحا نم رجا#©

 لالخ



 : هدعب ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نسحا ..اه لحم ال لوصوملا ةلص

 ربخو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : المع . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض
 تانج مهل كتلوأ ١ ةميركلا ةيآلا يف ةيلاتلا ةيمسالا ةلمجلا ىلوالا «نا»

 . ( ندع

 2 0 وأ ا

 قربي سذتس ناصح أَي ب نوصي به ذنمرواسأ

 © كر كوب اشلا ل1 ني اه

 ١ دبل كر عزت نعنع كول لبلوأ 22

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : ندع تانج مهل كتلوأ ©
 نيبئاغلا ريمض «مه» و . رج فرح ماللا . باطخلل فاكلاو . أدتبم عفر

 ادتبم : تانج . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف
 فاضم : ةماقاو رارقتسا يا : ندع . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم رخؤم

 . «كئلوا» ربخ عفر لحم يف !ندع تانج محلا ةلمجو . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 . كتلوال ناث ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : راهئالا مهتحت نم يرجت ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت . تانج ةفص نوكت نا زوجيو

 نم ةفوذحم لاحب وا يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت نم . لقثلل ءايلا ىلع
 .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و «مهتحت ةنئاكا ريدقتب اراهنالا)

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهنالا

 قلعتم رورجيو راج : اهيف . لاح بصن لحم يف ةلمجلا : اهيف نولحي ©

 نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف «نولحيا و . نولحيب
 . «اهيف نوئيزتي» ىنعمب لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 رج فرحت «نم» و . نولحيب قلعتم رورجمو راج : بهذ نم رواسا نم ©
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 عي هب لوعشم هنا لع الع برصتم اقل رورج مس نواسلا و . دئاز

 اظفل رورحجم رهو زييمت «بهذا و ةيضيعبت وا ةينايب نم ارواسا نوسبلي»

 أ نال' نمي ءيجو 8 ًابهذ رواسإ .مهسبلب نونيزتي : ىنعمب يا .٠ الحم بوصنم

 0 . ناههبم نيمسالا

 .عيفرم عياضم لف : : نوسبلي . ةفطاع واولا : ًارضخ ًابابث نوسبليو ©
 هب لوعفم : , لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تونبشي

1 

 يي ةفص : ارضخ'. ةحتفلاب بوصنتم

 ٠ ًاسدتسا: ريدقتب ٠ ًاباثل ةيناث ةفصب قلعتم رورجو راج : سدتس نم ©

 . ةمهبم ةملكلا نال نمب ءيجو

 ريالا برت رسنسا لع دلو ةفيطعم اهيف نيثكتم قربتساو ©

 : .نيتكتمب قلعت رورجو راج : اهيف . درفملا يفةكرحلاو نيونتلا نع

 : عمج'يهو نيئكتمب قلعتم رورجمو راج : باوثلا مهن كئارألا ىلع ©
 'ءاشنال دماج ضام لعف : معن . ررسلا وا ةرسألا ىلع : ىنعمب . ةكيرأ

 .ءازبا معا: ىلعمب ٠ .ةعضلاب عوفرم لعاف : باوثلا ٠ حتنفلا ىلع يتنبم حدملا

 ا . هللا نم

 حتفلا لع ينبم ضام لعف : تلسح ٠ ةفطاع واولا : .اقفترم تئسحو

 لفن ةحادنلاب بوضنم ريك : ًاقفترم . ةئجلا يا ١ يه هريدقت ًااوج

 . هلبق ام هرفي فوذحم نيتلمجلا يف حدملاب صوصخملاو اًاكتم)

 5س

 بمن نيكي لاك كيرإ جبرني 171 يرن م "٠

 ©« 01 زان
 ةركسلا لع يما لعق: برضا . ةفطاع واولا : ًالثم مهل برضاو ©

 كل



 قلعتم رورجمو راج : مهل . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 نيونتلا نم ضوع نونلاو . ىنثم هنال ءايلاب بوصنم ناث هب لوعفم : نيلجر ©
 ًالثم مهل برضاو : ريدقتب لاحب قلعتم نوكي نا زوجيو . درفملا يف ةكرحلاو
 . نيلجر لاحب نينمؤملاو نيرفاكلا لاح لثم

 : انلعج . نيلجرل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : امهدحال انلعج ©

 عفر لح يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 ريمض ءاهلاو انلعجب قلعتم رورجبو راج : امهدحأل . «انيتا» ىنعمب . لعاف

 فلالاو «دامع» ليقو روكذلا عمج ةمالع ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 . اهل لحم ال ةينثتلا ةمالع

 ىنثم هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بانعا نم نيدنج ©

 ةفصب قلعتم رورجيو راج : بانعا نم . درفملاو نيونتلا نم ضوع نونلاو
 . بانعا نم نيناتسب يا نيتنج نم ةفوذحم

 وا امهانطحاو : ىنعمب امهانففح . ةفطاع واولا : لخفي امهانففحو ©

 ءابلا هديزتف دحاو لوعفم ىلا دعتم وهو نيتنجلاب يا اهب ًاطيحم ليخنلا انلعجو
 يف لصتم ريمض : ءاحلا . «انلعج» بارعا برعت : انففح . ايناث الوعفم

 راج : لخنب . ةينثتلل:فلالاو داع فرح ميملاو . هب لوعفم بصن لحم
 . انففحب قلعتم رورجمو

 ناكم فرظ : امههنيب . «انففحوا بارعا برعت : ًاعرز امهثيب انلعجو ©
 ءاطا . فاضم ىهو امههطسو ىنعمب انلعجب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ةمالع فلالاو داع فرح : ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاعرز .' اهل لحم ال ةينثتلا
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 رهو أدتنم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : اعلبك : نيتنجلا اتلك ©

 ةلاد ةدحاو ةملك ىلا فاضم . ىنعم ىنشم اظفل درفم مسا وهو .. فاضم

 ' ىلا فيضا ناو نوكسلا ىلع ينب حيرصلا مسالا ىلا فيضا ناف نينثا ىلع

 . كلذك «الك» ىلع لوقلا اذه قبطنيو . ىنثملا بارعا برعا ريمضلا

 .نونلاو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلآ فاضم :نيتنجلا

 . درفملا يف ةكرحماو نيونتلا نع ضوع

 ةفوذلا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حفلا ىلع ينبم ضام لعف : اهلكا تتآ ©

 ريمض لعافلاو اط ل ال ثينأتلا ءات ءاتلاو . ةتكاسلا كينأتلا ءامب هلاصتال

 لك.ىنعمب نيتنجلل ةدكؤملا ؛اتلكا ىلع دوعت يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 .«اهذ و . ,ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لكأ . اهرمث تتآ امههنم ةدحاو

 ْ . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . بلقو مجو يفن فرح ١ مل . ةفطاع واولا : ًائيش هنم ملظت ملو ©

 يمد لعافلاو او ءرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ملظت

 : ًائيش ٠ ملظتب قلعتم رورجمو راج : هنم . يه هريدنقت ًالوج هيف رتتسم

 'تنآ» ةلمجو . ًائيش هنم صقنت لو : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب .لوعنفم

 : . أدتبملا ربع عفر لحم يف ؛اهلكا

 لعف ؛عبنأ) ىنعمب : رجف . ةيفانتسا وارلا : ًارهث امهلالخ انرجفو «

 :عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا .ىلع ينبم ضام

 ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ وهو : اهيف يئا (مفالخ . لغاف
 ادامع فرح' : ميملا .'ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو انرجفب قلعتم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاربغ . ةينثتلا ةمالع فلالاو
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 © سلامك تلاوات
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانتسا واولا : رمث هل ناكو ©

 : ارمث . نيلجرلا دحال يا . مدقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : هل

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم !ناك» مسا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانكسا ءافلا : هيحاصل لاقف ©

 قلعتم رورجمو راج : هبحاصل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ش
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . لاقب

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيلاح واولا : هرواحب وهو ©
 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هرواحي . أدتبم عفر لح

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ةلممجلاو اوه» ربخ عفر لحم يف «هرواجي» ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن

 . هيلع ًارختفم هل لاق : ىنعمب . لاح بصن لح يف «هرواحي وه» ةيمسالا 0

 . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض : كذم رثكا انا ©
 - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنال نوئي ملو .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :رشثكا

 انا» ةيمسالا ةلمجلاو . لعفلا نزوب هنالو ليضفت ةغيص - لعفا - نزو ىلع

 رورجمو راج : كنم . هب لوعفم بصن لحم يف هارفن زعاو ًالام كنم رثكا
 . رثكأب قلعتم

 ةفوطعم : ًارفن زعاو . ةحتفلاب برصنم زييمت : ًالام : ًارفث زعاو ًالام ©

 . اهبارعا برعتو الام رثكا» ىلع واولاب

 42 اَنْ زهدي طأاَملَك و طوب لَكَوَو "0
 و

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لخد . ةفطاع واولا : هتنج لخدو ©
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هتنج . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 م



 , فذخو هلاتسب يف ليخدو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو

 0 1 0 ا , راجلا

 : بصن لحجم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا' : هسفنل ملاظ وهو ©

 : ملاظ . :أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عقر يمض : وه . لاح

 ' ريمض ءاهاو ملاظب قلعتم رورجتو راج : هسفئل . ةمضلإب عوفرم اوهل ربخ

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . الئاق : :ريدقتب لاح بصن لحم يف ؛لاق» ةلمجلاو ؛لخد» بارعا برعت : لاق ©

 . -لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لم يف اهدعب ةلمجلاو

 | ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نظا ال لمعال ةيفان : ام: نظأ ام © |

 00 . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ' عراضم لعف : ديبت .'بصنو ةيردصم فرح : نا: ًاديا هذه ديبت نا ©

 يف :زيسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه .. ةحتفلا هبصن ةئمالعو نأب بوبصنم
 ' ! ديكأتل ٍناِمز فرظ : دبا . ةنجلا هذه ىنفت نا : يا|. لعاف عفر لحم

 هبضن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم رارمتسالا ىلع لدي ًاتابثاو ًايفن ليقتسملا

 ١ : اهلدعي امو «نأ» و . ةفاضالا نع هعاطقنال نونو ديبتب قلعتم ةحتفلا

 «نأ) ةلص «ًادبا هذه ديبتا ةلمجو . «نظا» يلوعفم ذسم دس ردصم ليوأتب

 ٍ . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصللا

 انام دوثإو هدب ناكل تفداك 6
 2 © كف

 ' :نظا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : ةمئاق: ةعاسلا نظا امو ©

 ' . انا: : هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . ةحتفلاب نابوصنم «نظا» الوغفم : ةنئاك ١: ىنعمب يا : ةمئاق ةعاسلا

 : ٠يهو. مسقلل ةثطوم : ماللا . ةيفانئسا واولا : ىمز ىلا تددر نثلو ©
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 ينبم ضام لعف : تددر . مزاج طرش فرح : نا . ةنذؤملا ماللا

 . نإب مزج لح يف ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجسملل

 قلعتم رورجمو راج : يبر ىلا . لعاف بئان عفر لحن يف لصتم ريمض .ءاتلاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو تددرب

 . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : ًايلقثم اهنم ًاريخ ندجال ©
 فوذحم طرشلا باوجو . بارعالا نم امل لح ال مسقلا باوج : ةلمجلاو

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع .ينبم عراضم لعف : ندجا . مسقلا هيلع لد

 لوعفم : ًاربخ . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا
 ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف «اريخ + ًاعجرمل ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب

 زييمت : ًابلقتم . هننج نم يا ًايخب قلعتم رورجيو راج : اهنم . هلم

 يا ايئدلا يف هتتج نم ًاريخ ةرخآلا يف ندجال» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم

 .هياوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «تددر نأ» ةلمجو . «ةبقاعو اعجنرم
 . نومعزي امك يبر ىلا تعجرا نا : ىنعمب بارعالا نم امل لحم الف

 7م اها يكل ت2 اس ف و
 يار نب ىو ترك دوج 0 3 7

 © كبت لبَوس ف وَتْطنم

 ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هرواحب وهو هيحاص هل لاق ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . نيثالثلاو

 : ترفك . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا ةزمم : ةزمهملا : يذلأب ترفكأ ©

 لصتم ريمض ءاتلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . ترفكب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بارت نم كقلخ ©

 . هب لوعفم بصن لحن يف لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقت ازاوج
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 . اهل لمم ال لوصوملا ةلص «بارت نم كقلخ» ةلمجو ., «كقلخ» يف فاكلا

 | : ةقطن نم . فطع فرح : مث : الجر كاوس مث ةفطن نم مث ©
 ' لعف :: كاوش . بيقترتلا ديفي فطع فرح : مث . «بارت نم» ىلع ةفوطعم

 هيف .رتتسم' ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم نضام

 , بضن لحب ف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو :. وه هريدقت ًاناوج

 : ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًالجر . «كلعج» ىنعبمب لوا هب لوعفم

 ش . ًالاح اهبارعا زوجيو

 © عقر ذك آلَ نَر ةهاوه كنا 1
 : نونلا يف نونلا تمغداو ًاراصتخا ةزمهلا تفذح . انا نكل : اهلصا : اذكل

 ' ديت يهو ةلمهم ةففخم : نكل . كلذل ديدشتلا ءاج نينوئلا ءاقتلابو

 . . دحوم نمؤم يننكل هللاب رفاك تنا هيخال لاق «ترفكا» هلوقل كاردتسالا

 .ةزكلا نال أديم عقر لع يف نوكسلا ىلع يثبم لصفتم عفو يعصف : ا

 ا . هل لمع ال ففحم

 . لاك ادت عقر لح يف حتفلا ىلع ينبم نأشلا ريم :اوه : يبر هللا وه ©

 ظفل نم لدي : يبر . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اوه» ربخ : ةلالجلا ظفل هللا ْ

 لاغتشا اهروهظ نم :عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمبغلاب عيفرم ةلالجلا
 ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو: . ةبسانملا ةكرحب لحملا

 ' 0 . «انا» لوالا أدتبملا ربخ عفر لح يف "نير هللا وه» ةيمسالا

 عراضم لعف : كرشا . ال لمع ال ةيفائ : ال . ةفطانع واولا : كرشأ الو»

 ش . انا هريدقن ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

ءايلاو كرشأب قلعتم رورجبو راج : ادحا يبرب ©
 ' رج لحم يف لصتم ريمض 

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوحفم : ًادحا . ةفاضالاب

 ع



 اننا ةق اللا 2 كلم <”

 ©  ك1َةءاَلامِلك
 فرظ : ذا . «اله» ىنعمب خيبوت فرح : الول . ةيفانئتسا واولا : نا الولو © :

 . بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح١ ىنعمب نامز

 . (ذا» فرظلا دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا : كتنح تلخد ©

 ءاتلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخد

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كتنج . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 لوقم هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو «تلخد» بارعا برعت : تلق ©
 . اهنم هللا كقزر ام ىلا رظنلاو اطوحخد دنع تلق اله : ىنعمب  لوقلا

 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هللا عاش ام ©

 ضام لعف : ءاش . هللا ءاش ام اذه وا هللا ءاش ام رمالا : هريدقت فولحم

 و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم

 لكو ابمأب ًافارتعا اذه تلق : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هللا ءاش»

 نوكت نا زوجيو . كزجعب ًافرتعم يا هلضفو هللا ةئيشمب لصح (نا اهيف ريخ
 بصن لحم يف نوكتو . هللا ءاش ءيش يأ : ىنعمب مزاج طرش ةادا «ام»

 . ناك هللا ءاش ءيش يا : ريدقتب فوذحم اهباوجو . امدقم هب الوعفم

 ل0 سا ذوق. هال“ لمع لمست نجلا ةيفان : ال: للاح الا ةوق ال ©

 راج : هللاب . امل لمع ال رصح ةادا : الا . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 اك قل . فوصل 0 يكب ناس يلا ير

 . هللاب

 موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : نرت . متاج طرش فرح : نا : يشرق نا ©

 ال ةياقولا نون : نونلا .  ةلعلا فرح  هرخخا فذح : همزج ةمالعو نإب
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 . لوعقم بصن لحم يف ملكتلا ريم ًااصتخاو ًاطخ ةفوذشملا ءايلاو . اه لع
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ءايلا فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو : لوا هب
 ! ءافلا «يبر ىسعف» ةنيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف طرشلا باوجو . تنا هريدقت
 ' دماج .ضام اهلعف ةيلعف ةلمج طرش باوج : ةلمجلاو .١طرشلا باوجل ةطبار
 ] . مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم فرصتم ريغ

 ' ًاينبَم الصفتم ًاريمض نوكي نا زوحجيو هل لح ال لصف ريمض : انا: لقا انا ©
 ٠ بوصا لوالا هجرلاو ملكتلا ريمض ءايل ًاديكوت بصن لع يف فالا ىلع

 ىلع فرصلا نم عرنم هنال نوني مو ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : لقأ
 ْ . لعفلا نزو ىلع هنالو ليضفت ةغيص  لعفأ - نزو

 | بوصنم زيييمت : الام . لقأب قلعتم رورجمو راج : .ًادلوو ًالام كنم ©

 . اهلثم ةبوصنم «ًالاما ىلع واولاب ةفوطعم : ًادلوو .ةحتفلاب

 َنانأَبَسح اهلل سو لني ارب يجول نأ نيس + ١ 9 2و د م 0
 00 هكر اك عيوأ 01

 ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف هجوألا عيمج تبرعا : ينيتؤي نا يبر ىسعف ©

 : ًاراصتخاو ًاطخ «نيتوي» نم ءايلا تفذحو . ةبوتلا ةزوس نم ةئاملا دعب

 .' لوا هْبأ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض يهو اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو

 . ةحتفلاب بوصنم (ينحنميلا ىنعمب يؤيل ناث هب لوعفمم : كتنج نم ًاريخ ©

 رج لخم يف لصتم ريمض فاكلاو ايخب قلعشم رورجتو راج : كتنج نم

 ١ . ةفاضالاب

 . ةمالعر نأب بوصتم عياضم لمف : لسري . ةفطاع وارلا : اهيلع لسريو

 , روزجمو راج : اهيلع . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 : راج : ءامسلا نم . ةحعفلاب برصنم هب لوعفم : ءامسلا نم ًانايسح ©
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 . ةنابسح عمج قعاوص يا «ًانابسح» نم الفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو
 نم صقان عراضم لعف : حبصت . ةيببس ءافلا : ًاقلز ًاديعص حبصتف ©

 ءافلا نوكت نا زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم ناك تاوخا

 اهربخ : ًاديعص : يه هريدقت ًاوج رتتسم ريمض «حبصتاا مساو . ةفطاع

 ةبوصنم ًاديعصل ردصملاب ةفصو - تعن  ةفص : ًاقلز . ةحشتفلاب بوصنم
 . اهيلع ءيش ال ءاسلم ًاضرا حبصتف : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم

 0ك باعوا يدلك اروغفَاَمَعْييوأ ل
 . اهبارعا برعتو اهلبق ام ىلع وأب ةفوطعم : ًاروغ اهّوام حبيصي وا ©

 رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم «حبصي» مسا :ءام 1

 . اروغ اذ» ريدقتب 1

 بصن فرح : نل . ليلعتلل ةيفانثتسا ءافلا : ًايلط هل عيطتست نلف © .
 : هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : عيطتست . لابقتساو يفنو :

 رورجمو راج : هل . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا

 عيطتست الف : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابلط . عيطتستب قلعتم

 . هبلطت نا

 رس ود 2 ِِ هل رس د جيتس دبس 0 هه 7

 يعدد فكية هركآبَص ١
 ىلا هتك تب ل و را

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : طيحا . ةيفانغتسا واولا : هرمثي طيحاو ©

 . هلام يا وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع

 لعاف بئان عفر لحم يف نوكي نا زوجيو طيحأب قلعتم رورجيو راج :هرمشب
 ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو «طيحا» لعفلل
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 ا : . هلاوما تكلهاو : ىنعمب

 ' تاوخا نم صقان.ضام لعف : حبصا . ةفطاع ءافلا : بلقي حبصأف ©
 : . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : همساو . حتفلا ىلع ينبم اناك»

 | ءريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بلقي
 ' حبصأف : ىنعمب «حبصا» ربخ بصت لع يف «بلقي» ةيلع 1 ةحشلاو . ره

 هل ب ةضلسب يسن ب لرد : بنك: اهيف قفنا ام لع هيفك
 : رج لحم. يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نونلا' تفذحو ىنثم هنال

 " لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ىلع .ةفاضالاب

 ' ىلع ينبم ضام لعف : قفنا . بلقيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعي رج
 رورجمو راج : اهيف . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 .'أل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اهيف قفنا» ةلمجو . اهترامع يف يا قفنأب قلعتم
 ةياثك : نيفكلا بيلقتو هقفنا يا هب لوعفم هنال الح بوصنم ريمض دئاعلاو

 . نطبل ًارهظ هيفك بلقي مدانلا نأل رسحتلاو مدنلا نع

 ١ بصن لخع يف اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : اهشورغ ىلع ةيواخ يهو «
 لحم ال ةيضارتعا : اهدعب ةلمجلاو . ةيضارتعا واولا نوكت نا زوجيو . لاح
 ةيواخ .. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه . اهل
 قلعتم رورجو راج : شورع ىلع . ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : ةطقاس يا
 : يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمضض «اه) و . ةيواخب

 ٠ 2 . افقسلا : هيناعم نمو «شرعا عمج : شورعلاو ٠ اهفوقس ىلع
 اي . 4بلقي» بارعا برعت : لوقي . ةفطاع واولا .: ينتيل اي لوقيو ©

 | ءادنلا فرحي ءافتكا فذح دقو فوذحم :ىدانملاو ءادن فرح وادهيبنث فرح

 ١ هبشم بصنو نمت فرح : تيل . ىدانملاب ءافتكا ءاذنلا فرح فذحي اك

 : ببصن لحم يف لصتم ريمض .: ءايلاو ةياقولل نونلا . ؟نا» تارخخا نم لعفلاب
 ّْ . ©تيلا مسا

 كل



 يفن فرح : ل . تيل ربخ عفر لح يف ةلمجلا : ًادحا يبري كرشا مل ©

 .هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : كرشا . بلقو مزجو
 قلعتم رورجبو راج : يبرب . انا . هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 هب لوعفم : ًادحا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو كرشأب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 رت ديو هسه رس و و ووش 11 1
 89  امهتضن كامو د وذو تورشي ةحفإ بو 7+
 :نكت . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيفانئتسا واولا : ةئف هل نكت ملو ©

 واولا تفذحو هرخآ نوكس هصزج ةمالعو ملي موزجب صقات عراضم لعف

 مسا : ةئف . «نكت» ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . نينكاسلا ءاقتلال

 ةلمجلا تءاج اذهلو  ماوقا  ىنعمب انه («ةئف» و . ةمضلاب عوفرم «نكت»

 . عمجلل ةركذم

 واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف يهو «نكتلا ًاربخ بصن لحم يف
 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 رورجم هيلا فاضم : هللا . نورصنيب قلعتم رورحمو راج : امو هللا نود نم ©

 . اه لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا . ةرسكلاب ميظعتلل :

 رتتسم ريمض همساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك : ًارصتنم ناك ©

 . ةحتفلاب بوصنم هريخ : ًارصتنم . وه هريدقت ًازاوج هيف

 انع1و ا1تو ة
 . مدقم ريخب قلعتم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ناكملل ةراشا مسا : كلاثه ©

 ةرخآلا رادلا يف يا كلانه : ىنعمب . ةمضلاب عرفرم رخّؤم أدتبم : ةيالولا ©
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 أ رسكي ةيآلولاو . هدحو هلل ةرصنلا لاخلا كلتو ماقملا كلذ يف وا هلل ةصنلا

 اا . «ناطلسلا» ينعت ماللا

 1 . «ةيالولا» نم ةفوذحم لاحب قلعتتم رورجمو ءاج : ريخ وه قحلا هلب ©

 . حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةرسكلاب ةرورجم هلل ةفص :قحلا
 ' فاذحو زيخأ اهلصاو ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ريخ : أدتبم عفر لحم يف

 . ةحمفلاب بوصنم زييمع : ةئايلوال ةأفاكم يا :أ :: ًايقع ريخو ًاباوث ©

 ىنعمب اهبارعا برعتو هباوث ريخ» ىلع واولاب فلي ابقع ريحتو
 . رذعتلل فلالا لع ةردقملا ةحتفلا ةملكلا ابصنت ةمالعو . ةبقاع نسحاو

 1 مس
 #0 0 هر

 اا 01 ان رو 2
 ب

 2 ع دو رو 25ه تك ع 2

 5 كت اعش نو 2001 2 0

 1 نوكسلا ىلع ينبس را لعف : برضا . ةيفاتتسا للا: مهل برضاو ©

 قلعتم رورجيو راج. : محل . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتنسم يمض لعافلاو

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمنض «مه» و . برضاب

 ' فالضم :. ةايحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعنم : لثم : ايئدلا ةابحلا لثم ©

 ةمالعو اهلثم ةرورجم ةأايحلل تع ةفص :ايندلا :. ةرسكلاب رورحب هيلا

 ش يف ايندلا!ةانيحلا لثم : ىنعمب . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج

 . الاوز ةعرس

 ْش بصن ليف هيبشتلا ديفي «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا : ءامك ©

 وهو ءام ذم ةايح لا لثم انلعجو : هريدقت فوذحم لعفي وا برضاب لوعفم

 : ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجبم هيلا فاضم «ءام) و فاضم

 ؛ لغف : لزنا . ءال  ثعن -.ةفص رج لحم يف ةلمجلا : ءامسلا نم هانلزنا ©
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 عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان١ و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 اج : ءامسلا نم . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف

 . انلزنأب قلعتم رورجو

 لعف : (نف يا : طلتخ . ةفماع ءانلا : ضرالا تاين هي طلتخاف ©

 («تابن« و هببسب يا الدخأب قلم رورو راج : هب . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ضرالا . فاضم وهو لا عوفرم لعاف

 . ةرسكلا هرج

 تاوخا نم صقان ضام لعف : حبصا . ةفطاع ءافلا : اًميشه حبصأف «©
 «حبصا» ربخ : ايشه . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو . «ناكا»

 ليعف : ةغلابما غيص نم وهو ًانتفم ًاموشهم : ىنعمب . ةحشفلاب بوصنم
 . لوعفم ىنعمب

 وا «ضرالا تابن» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : حايرلا هورذت © ٠

 هقرفت وا هريثت يا هورذت . يشل  ًاتعن - ةفص بصن لحم يف نوكت نا زوجي

 ءاطلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ةهج لك ىلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : حايرلا . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض
 هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانثتسا واولا : هللا ناكو © '

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل

 هيلا فاضم : ءىش . ًاردتقمب قلعتم رورجبو راج : ًاردتقم ءيشن لك ىلع ©
 «ناك١ ربخ : اردتقم . ءانغالاو ءاشنالا نم ءيش لك ىلع يا ةرسكلاب رورجم :

 . ةحتفلاب بوصنم

 برد 2ْمْدحِلَص ا 2و ةسيز نوعا و لاذ 21
 © كن 1
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 . درفملا نيوئت

 ؛ فاضم : 'ةايحلا . ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ربح : ةنيز : ايندلا ةايحلا ةنيز ©
 ' ةردقملا دبة ةايحلل  تعن  ةفص : ايندلا ؛ ةرسكلاب رورجم هيلا

 : . رذعتلل فلالا لع

 : عوفرم أدتبم : تايقابلا . ةيفانثتسا واولا : تاحلاصلا تايقايلاو ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم تايقابلل  تعن  ةفص : .تاحلاصلا . ةمضلاب

 1 . عمت افلا فتحي . ريخأ :.هلصاو . ةمضلاب عير اذمدلا رخ ؛ ريخ ©

 . ريخ ةيقابلا ةزابلا لامعالا :

 . فاضم وهو بصن لح يف نكمتم ريغ ريخب قلعتم ناكم فرظ : كبر دنع »

 : ريمض فاكلاو فاضم رهو ة ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كير

 ا

 ةفوظعم : ًالمأ ريخ . ةجتفلاب برصنم زييمت : :: ًالمأ ريخو ًاباوث ©

 . اهبارعا بزعتو و ب ريخا ىلع واولاب

 ردوا قمت 6 0-2 200 1 وو عا/

 ا 0 2

 , رمضم لعفب هب لوعفم : موي . ةيفاتئتسا واولا : لانبجلا ريسن مويو «©

 | ةعضلاب عيفرم عباضم لعف : ريسن . فاضم وهو . ركذاو : هريدقت ش

 ْ 0 لابجلا . نحن هر ًابوجو يف رسم يعصف لعاب

 . ًاروثم ءابه اهلعجنف اهمطحنو وجل

  عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةفطاع واولا : ةزراب ضرالا ىرتو ©

 1 هريدنت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةملاب
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 بوصنم لاح : ةزراب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرالا . تنا

 عفر لحم يف لصتم ريمض (ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعاف

 يا : رداغن . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع ءافلا : رداغن ملف ©

 ريمض لعافلاو هرخآآ نوكس همزج ةمالعو ملب مورجم عراضم لعف : كرتن

 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه2 و رداغنب قلعتم رورجمو راج : ادحا مهنم ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادحا . نمب

 لكما مبَفلَخ اكاومتجْدفل ير لعأومَو 225161 تا و ش
 ل

 ينبم ضام لعف : اوضرع . ةيفانثتسا واولا : ًافص كبر ىلع اوضرعو «
 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل :

 اوضرعب قلعتم رورجمو راج : كبر ىلع . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر

 . ةحتفلاب بوصنم لاح ًافص . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو

 رمضمب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انومتثج دقل ©
 . قيقحت فرح «دق» و . ديكوتلاو ءادعبالا مال ماللا .. محل انلقف : هريدقت |

 ءاتلا . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متئج

 عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . لصالا ىلع يه وا ميملا
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 . ؟مكعم ءيشال ةارع انومتئج» ىنعمب وا .:مكانثعب دقل : ىنعمب

 بصن لع يف حفلا لع ينم «لثسا ىنعسب مسا : ناكل : مكاذقلخ امك ©

 ' مكلاح:: ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوبكي نا زوجيو . لاح

 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . ةيردصم : ام . مكقلخ لاحك

 : لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم كانا و . انب هلاصتال

 | :ةلص «مكانقلخ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف

 : . اهل لحم ال ةيردصملا «ام»

 '. ةحفلاب ةيفرظلا لع برصتم انقلخب قلععم نامز فرظ : لب ةرم لوأ«
 | باررضا فرح : لب . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرم . فاضم رهو
 ٍ . فانئتساو

 ءاتلا .. نييظاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متمعز ©

 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 : نين تعمج اذا برعلا نال . ةاغلملا ةدئازلا (نأ : اهلصأ : لعجن نلأ ©

 , ٠ لانيقتساو بصنو يفن فرح «نلا و . امهدحا تغلأ نيلماع نيفرح

 . تتسم لعاقلاو ةحتقلا هبصن ةمالصو ناب بوصنم عياضم لعف :لعجن

 ْ ١ نحن هريدقت ًابوجو

 ! ٠ لوكذلا عج ةمالع ميلا ٠ لعجنب قلعتم رورجمو راج : ًادعوم مكل ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هيف مكعمجن وا نوعمتجت ًاتقو يا : ًادعوبم

 ماي اليود فاَء قم سرفلاءَمبتحأ بحاح 5:

 0 نحت ةروصرو يل بكد
 كَل هن وم

 ' ينبم لوهجملل ينبع ضام لعف : عضو . ةفطاع وارلا : باتكلا عضوو ©
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 ةيانك وه ليقو . نازيملا يف عضو : ليقو . لامعالا فئاحص يا لامعالا

 . باسحلا عضو نع

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيببس ءافلا: نيمرجملا ىرتف ©

 : نيم رجعملا .٠ تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع

 .درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم

 ءايلاب بوصنم لاح وهو . مهيديا نيب اومدق ام ءوسل نيفئاخ يا : نيقفشم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 ىلع ينبم لوصوم مسا 4ام» و . نيقفشمب قلعتم رورجمو راج : هيف امم ©

 : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : هيف . نمب رج لحم يف نوكسلا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هيف دجو» ةلمجو . رطس وادجو

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةيفانئكتسا واولا : نولوقد و ©

 . لعاف عفر لحم يف ريمض واولاو

 ةملك : ليولاو . «انتكلم» ىنعمب يا انتليو . ءادن ةادا ::اي : انتلدو اي ©

 لصتم ريمض «ان» و . ةحتفلاب بوصنم ءادن ةادأب ىدانم : انتليو . باذع

 لهو . ةغلابملل نوكي اهنا ىدانملا نم عونلا اذهو . ةفاضالاب رج لحم يف

 . كالفا دنع برعلا اهب وعدت ةملكلا

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام : باتكلا اذهل ام © :

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح : ماللا
 ةراشالا مسا نم لدب : باتكلا . «ام) ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجبم

 : ال . باتكلا نم لاح بصن لحن يف ةلمجلا «كرتي ال» ىنعمب : رداغب ال ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رداغي . اه لمع ال ةيفان

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 يا هب لوعفم هنال بوصنم فوصوم نع ةبئان ةفص : ةريبك الو ةريغص ©
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 . : ةريبك ..ئفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا . «ةريغص ةنها ريدقتب

 . انروما نم ةريبك الو : ىنعمب . اهبارعا برعتو («ةريغص» ىلع ةفوطعم

 ينبم ضام.لعف : ىصحا . يفتلا دعب قيقحت فرح :: الإ : اهاصحا الا ©

 . 'وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا لع ردقملا حتفلا ىلع
 ش | 0 وعل اصل لخ ل لصت يح افلا

 كاصنال ملا لع يتيم ضام لف دج م ١ ةيفانعسا ىلا اودجوو ©

 4 لرقم بصت لع نوجا لع يم كصرم ملا : اما اولمع ام

 , لحم ال لوصوملا ةلص «اولمع» ةلمجو . «اودجو» بارععا برعت : اولمع

 ' يه نوكتف ةيردصم «ام١ نوكت نا زوجيو . اولمع ام ءازج : ريدقتب .اهن

 فاضملا لوعفملا فدحب . هب ًالوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 ةلص «اولمع» ةلمجو . هلحم «مهلمع» هيلا فاضملا ردبصملا لولحو «ءازج»

 . ال لحم ال ةيردصملا «ام»

 . فحضلا يف ًارضاح يا . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارضاح : الو ًارضاح ©
 ٠ . اه لمع ال ةيفان!: ال . ليلعتلل واولا

 عوفرم لعاف : كبر . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ادحا كير ملظب ©

 , رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريعض : فاكلاو . ةمضل فلاب ميظعتلل 8

 ' . ةحتفلاب بوصنم هب :لوعفم : ١ . ةفاضالاب

 نحمي كل اودي هد اون وكف قي 06

 رطل كون ا يبرر عّوسفف 2
 هم 1

 5 !ٍِي 2: رش 11ج

 رعا :: سيلبا الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ناو ©
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 ةميركلا ةيآلا يفو . فارعالا ةروس نم ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف
 . ءارسالا ةروس نم نيتسلاو ةيداحلا

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . ليلعتلل ةيفانئتسا ةلمجلا : نجلا نم ناك ©

 راج : نجلا نم . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع
 . ةيضارتعاو ةيفانئتسا اهنال ا لحم ال ةلمجلاو . «ناك» ربخب قلعتم رورجمو

 . هقسف يف ًاببس ناك نجلا نم هنوك نال ةيببس ءافلا : هير رما نع قسفف ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىصعو هتعاطو هبر رما نع جرحت يا : قسف

 رورجنو راج : رمأ نبع . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . فاضم وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هبر . قسفب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو

 لعف : هنوذختت . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه ةزمهلا : هنوذختتفأ ©

 ءاملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم عراضم
 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف بئاغلا ريمض

 !هنوذختت» يف ريمضلا ىلع واولاب ةفوطعم : ينود نم ءايلوا هتيرذو ©
 لوعفم : ءايلوا . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو ةحتفلاب ةبوصنم 03

 ىلع  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمت اهنال نوئت ملو . ةحتفلاب بوصنم ناث هب
 . ؛ءايلوا» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ينود نم .  ءالعفأ - نزو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

 ةيمسالا ةلمجلاو . ةيضارتعا نوكت نا زوجي وا ةيلاح واولا : ودع مكل مهو ©

 ريمض : مه . يناثلا هجولا ىلع اهل لحم ال وا لاح بصن لحم يف : اهدعب

 رورجمو راج : مكل . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر
 عوفرم «مه) ربخ : ودع . عمجلل ميملاو «(اودع» نم ةفوذع لاحب قلعتم

 . عمجلا عضوم يف يا «ءادعا» : ىنعمب . ةمضلاب

 ءاشنال حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : سئب : ًالدب نيمللظلل سئي ©
 يا هدغب ةركنب رسفم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو مذلا
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 ' رج ةمالعو سئبب قلعتم رؤرجيو راج : نيملاظلل .. لذبلا سئب : ريدقتب
 ! زييمت : ًالدب' . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنإل ءايلا مسالا
 ' هعاطأف هلدبتسا نمل سيلبا هللا نم لدبلا سئن : ىنعمب . ةحشفلاب بوصنم

 0 . هتعاط لدب

 ككاَيوِض حلوات حو دهْكم ١*
 ك ارضع ع

 ' لغف : تدهشا . امل لمع ال ةيفان : ام . ممترضحا ام يا : مهتدهشأ ام ©
 ' لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكلسلا ىلع ينبم ضام

 | 750 .٠ هب لوعفم بصتن لحم يف نيبئاخلا ريمض ؟مه» و . لعاف عفر

 : :ثاومسلا . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعغم : ضرالاو تاومسلا قلخ ©
 ؛ تاومسلا ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو . ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم
 1 . ةفاضالاب اهلثم ةرورجم

 ! :سفنا قلخ . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع راولا : مهسفنا قلخ الو ©

 : يف نيبئاغلا زيمض «مه» و . اهبارعا برعتهلل «تاومسلا 'قلخ» ىلع ةفوطعم
 1 ٠ . ضعب قلخ مهضعب تدهشا الو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 ١ ضام لعف : تنك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطابع واولا : تنك امو ©
 ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع يئبم صقان
 0 ّْ . «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 : . ةحتفلاب برصنم ؛ناكا ربخ : لعاف مسا : ًادضع نيلضملا ذختم ©
 : هلوفعمل لعافلا مسا ةفاضا نم وهو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلضملا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو
 ' امو : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم «ذختم» لعافلا مسال هب لوعفم : ادضع

 ' . ةدابعلا يف هلل ءاكرش مهنوذختتو ًالعف ًاناوعا نيلضملا ذختم تنك

 اس ٌتتال



 أيس لَف مط وعام ةنعز نو ءاكيشاوذا لوو © ١ 0
 رت م اساس 7

 هو اتيوتمهس المجود

 . ركذا : هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم : موي . ةفطاع واولا : لوقي موو ©

 لعف : لوقي . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمحلاو ةحتفلاب بوصنم

 هيلا دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم
 لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . نيرفاكلل هللا لوقي موي ركذاو : ىنعمب هناحبس
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم .بصن

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوداث ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىئاكرش ©

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاختشا اهروهظ نم عنم
 . مهل خيبوت مهمعز ىلع هناحبس هيلا ءاكرشلا ةفاضاو . ةفاضالاب رج

 - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : متمعز نيذلا ©

 لعف : متمعز . اه لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ءاكرشلل
 يف لصتم ريمض ءاتلا . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 يئاكرش مهنا متمعز : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم

 . مكتئاغال مهودان مكؤاعفشو

 رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : وعد . ةيفانئتسا ءافلا : مهوعدف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلإلا ىلع

 مهودانف : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف
 . مهتئاغال

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيفانثتسا ءافلا : مهل اويدجتسي ملف ©

 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوبيجتسي ش

 4١س



 .«مهاأو رج فرح : ماللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 :روزجملاو راجلاو . مهوثيغي ملف : ىنعمب . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةيفانتسا ءافلا : ًاقيوم مهنيب انلعجو ©
 ٠ !فرظ :-نِيب . :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 ريمض «مه)» و . فاضم وهو انلعجب قلعتم ةيفرظلا :ىلع بوصنم ناكم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاقبوم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 :ىنعمب وأ ًادعوم وا راثلا وه اكلهم مهتمآو رافكلا نيب انلعجف :ىنعمب

 ! لاق امك اًرسا «مهنيبا نوكت نا زوجيو . منهج ةيدوا نم ًايداو مهنيب انلغجو
 «ًاقيؤم١ و لوا هب ًالوعفم «مهنيبا نوكتف . لصولا يا «ننيبلا» ىنعمب ءارغلا

 .ةمايقلا موي ًاكاله ايندلا يف مهلصاوت انلعجو : ىنعمب ينا . ًايناث هب ًالوعفم

 *© ارسم هرصم يعاود جرو هوقاوُم 0 هور دلو 0

 لع يبس رضام لمش“: ناب . ةفطام ولا : راثلا نومرجملا ىآرو

  عمج هنال واولاب عوفرم لعاف : نومرجملا . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا

 هب لوعفم .: راثلا . هتكرحو درفملا نيونت نم ضونع :نونلاو ماس ركذم
 ٠.١ ةحتفلاب بوصنم

 ! واوب' هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اونظ . ةفطاع ءافلا : اونظف ©
 [ 20 15 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم يمض واولا . ةعامجلا

 : بضن فرح : نا . اهيف نرعقاوو اهرطلاغ : ىنعمب : اهوعقاوم مهنا ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعفلاب هبشم ديكوتو

 نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم («نأ» ربخ .: وعقاوم
 اهدعب امو «نا» و .٠ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و.. ةفاضالل

 ؛ يف لوؤملا ردصملا نوكي نا زوجيو . «نظ» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 اوققحتف وا + ممأب اونقيأف : ىنعمب . ىنعملا ىلع ردقم رج فرحي رج لع

 تك



 نقياو نظ : نالعفلاو . اوققحتو اوئقيا : انه «اونظا ىنعم نال . مهنا نم

 . نامزالو نايدعتم

 لعف : اودجي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع واولا : اودجب ملو ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 بوصنم هب لوعفم : ًافرصم . اودجيب قلعتم رورجمو راج : افرصم اهثع ©

 . هيلا نوفرصني ًاعضوم وا ًاناكم اهنع اودجي ملو : ىنعمب . ةحتفلاب

 0 ةمره و و 00 00

 نسإلانكولطْنخَر سدي دعو افصل ©
 © الي

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانثتسا واولا : انفرص دقلو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انددر وا انررك يا : ائفرص . قيقحت

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . ائب هلاصتال

 ةراشا مسا : اذه . انفرصب قلعتم رورجمو راج : سانلل نآرقلا اذه ف ©

 رورجم ةراشالا مسا نم لدب : نآرقلا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 1

 . انفرصب قلعتم رورجمو راج : سانلل . ةرسكلاب

 رورجم هيلإ فاضم : لثم . انفرصب قلعتم رورجمو راك : لثم لك نم ©

 . نايبلا نم ىتش هوجو ىلع ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : ناسنالا ناكو ©

 ٠ ةمضلاب عوفرم «ناك؛ مسا : ناسنالا .
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 هيلإ فاضم : ءيش .ةحتفلاب بوصنم «ناك) ريخ : رثكأ : ًالدج عىشن رثكأ ©

 رثكأ ناسنالا لدج نا ىنعمب ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًالدج .ةرسكلاب رورجم

 . لطابلاب ًالدج تانئاكلا رثكأ ناسنالا ناكو وا .ءيش يأ لدج نم

 تك واش
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 ©« يبغا هيأ نأ اوألا كمه

 ةيآلا يف ثبرعا : ىدهلا خهءاج نا اونمؤي نا سانلا عئم امو »

 ' . ءارسالا ةروس نم نيعستلاو ةعبارلا ةميركلا

 بر . اهبارعا برعتو ؛اونمؤي» ىلع داولاب ةفوطعم : مهير اورفغتسيو ©
 ' ىلع ينبم ,نيبئاغلا ريمض «مه»:و . ةحتفلاب ميظعتلل ٍبوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالابارج لحم يف نوكسلا

 ' يردصم فرح : نا . اه لمع ال رضح ةادا : الإ : ةنس مهيتأت نأ الإ ©
 جنو + ةحدتلا ةيصق ةمالصو أب بوصصتم عيا ليش : أع ل بص

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنس . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريهض

 0 ريدقتلاو «عنم» لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو (هنا»

 ؛ لحو راظتنا وهو - عئم لعاف - فاضملا فذحف نيلوالا ةنس.مهيتأت نا

 , «نا» ةلص :«نيلوالا ةنس مهيتأتا» ةلمجو . لوؤملا ردصملا وهو هلحم هيلا فاضملا

 . اه لحم ال ةيردصملا

 ماس ركذم عج - هئال ءايلا ةرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلوالا ©

 . دفا يف ةكرحاو نونا نم وع نونو

 أ انايع : ىقتعمب : ةسفلاب بوصتم لاح البق اهبارعا كلببرعتو «نيلوالا ةنس ةئس

 . ةلباقم وا . مهساوحل ًالباق وا

 كلتا 2 ل 1 للا



 اهدكي دا لِوَجيَو َترْذَسَو نر ْبم لإ نيسرل لسمو 0 ١ 7 2 2 < هسوديد 1 1 ا
 وره ًاورذنأ امو يئياَ اوذكملو وح اوي اوضحت لطلاب م .٠ عاس لع م رت مر دع د ا 7

 ل

 : لسرن . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : نيلسرملا لنسرن امو ©

 . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 نم ضوع .نونلاو ملاسلا ركذملا عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيلسرملا

 . درفملا نيونت

 لاح : نيرشبم . ال لمع ال رصح ةادا : الإ : نيرذنمو نيرشيم الإ ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم

 . اهبارعا برعتو «نيرشبم» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرذنمو

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لداجي . ةفطاع واولا : نيذلا لداجيو ©
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 ضام لعف : اورفك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : لطابلاب اورفك ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لطابلاب . ةقراف فلالاو .لعاف
 . فوذحملا «لداجي» لوعفمل ةفصب وا ريمضلا

 لعف : اوضحدي . ليلعتلل رج فرح : ماللا : قحلا هب اوضحديل ©

 واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دغب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض

 : اهدعب امو (نا» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا . اوضحديب

 ةلمجلاو . لداجيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . اه لحم ال «نا» ةلص

 ت1



 0: يتايآ . «اورفك» بارعا برعت : اوذختا . ةفطاع واولا:: يتايآ اوذختاو ©

 املاسللا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوغفم
 .٠ اولطبي «اوضحدي» ىنعمو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

 ,نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع وارلا : ًاوزه اورذنأ امو ©
 !ضام لعف ؛اورذنأ» و . «يقتايآ» بوصنم ىلع فوطعم هنال بصن لحم يف

 !لصتتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم
 ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص «اورذنأ) ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف

 امو ؤأ . باذعلا نم هورذنا امو : ريدقتلاو . هب لوعفم هنال الحم بوصنم

 اهالث امو «ام) نوكتف ةيردصم اام» نوكت نا زوجيو . باذعلا نم هب اورذنا

 : ًاوزه ٠ يراذنإو : ريدقتب «يتايآ» ىلع ًافوطعم بصن لحب يف ردصم ليوأتب

 . ءازهتسا عضرم اهوذختا ىنعمب . ةحئتفلاب بوصنم لاح

 دع امش و اعبر نم مل ظأنعَو 0ع, 000 يبو هنَعضصعأ لسا َخ 000000
 رم هس زج قي ذأ -ٍ
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 * اني 7 ع كلا مهن

 !لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانسا واولا : ملظا نمو ©

 :نم عونمم هنال نوني لو ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : ملظا .ًأدتبم عفر
 ٍْ .' لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص - لعفأ - نزو ىلع نيونتلا - فرصلا

 ! ىلع 'ينبم لوصوم مسا «نم» و ملظأب قلعتم روزجمو راج : ركذ نمم ©

 ىلع .ئنبم لوهجسمملل ينبم ضام لعف : ركذ . نمب زج لحم يف نوكسلا

 !ةلص «ركذ» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا

 ش . اهل لحم ال لوصوملا

 :ريمضلا عوجر ليلدب نآرقلاب يأ ركذب قلعتم رورجمو راج : هير تابآب ©

 كك



 وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هبر . اهيلا «هوهقفيا يف ًاركذم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرعا.. ةفطاع ءافلا : اهنع ضرعأف ©

 قلعتم رورجتو راج : اهنع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اهربدتي ملو اهوبق نع ضرعأف : ىنعمب ضرعأب

 . اهبارعا برعتو «ضرعا» ىلع واولاب ةفروطعم : هادئ تمدق ام ىسنو ©

 ةبقأع : ريدقتب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام
 هلحم لحو «يسنا» لوعفم وهو «ةبقاع» فاضملا فذحف . هادي تثمدق ام

 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تمدق . «4ام) لوصوملا مسا هيلإ فاضملا

 فلالا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : هادي . اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نوئلا تفذحو ىنثم هنال

 ام يا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هادي تمدق# ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم

 . ةركتملا لامعالا وا يصاعملاو رفكلا نم هادي تمدق

 لصتم ريمض اان" و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح نإ : انلعج انإ ©
 ضام لعف : لعج . «نإ) مسا بصن لحم ين نوكسلا ىلع ينبم : ناب مغدأ
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . «نا» ريخ عفر لحم يف كانلعج» ةلمجو

 ةبآلا يف تبرعا : ًارقو مهئاذآ فو هوهقفي نا ةنكأ مهبولق ىلع «
 . ءارسالا ةروس نم نيعبرالاو ةسداسلا ةميركلا

 . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانثتسا واولا : ىدهلا ىلا مهعدت ناو ©

 فرح  هرخا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف :عدت

 نيبئاغلا ريمض (مه) و .تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا

 ةمالعو مهعدتب قلعتم رورجمو راج : ىدهلا ىلا . هب لوعفم بصن لحم يف
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج

 ءافلاب ةنرتقم نلب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ًادبا اذا اودتهي نلف ©

 دس تالا



 بصْنَو يفن قرح : نل . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافثلا . مزج لم يف
 نؤنلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : اودتهب ٠ لابقتساو
 زج فرح .: اذا . ةقراف فلالاو لعاف عي لع يف للصم ريمصغ دارلا
 قلعتم رارمتسالا ديسفي لبقدتسملا يف ديكأتلل ناسز فرط : ادبا . باوجو

 . اودتهيب

 ْ ذكرك يا أوبسكايم هد داو ةَمْحَي 1 ّ 922 اوذرونكلاكيَرَو

 ش هه ا وكما

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم ': كبر . ةيفانئتسا واولا : روفغلا كبرو ©

 : روقغلا . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو

 «ةرفغملا ريثك» ىنعمب . ةمضلاب عوفرم برلل - تعن  ةفص

 ةسمخللا ءامسالا نم اهنال واولاب ةعوفرم برلل ةيناث ةفص : وذ : ةمحرلا وذ ©
 ةمحر لا بحاص : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمحرلا . ةفاضم يهو

 دعنا ريخ عقر لح يف اهدعب ةيطرشلا ةلمجلاو . :ةمحرلاب فوصوملا وا

 .«كير١

 راضم لعق : ذحخاؤي . عناج ريغ طرش فرح : ول: امب مهزخاّوب ول ©

 يمض (مه) و . وه .هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 لوضوم مسا اما و . رج فرح : ءابلا . هب لوعفم بضن لحم يف نيبئاغلا

 ال لوصوملا ةلص دعب ةيلعفلا ةلمسجلاو ءابلاب رج لم ين نوكسلا ىلع ينبم

 . ذخاؤيب قلعتم رورجنملاو راجملاو اهل لحم

 1 ةعائجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام .لعف ةاوينأإ) ىنعمب : اويسك ©

 /ام» برعت نا زوجيو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لطتم ريمض واولا
 * ريدقتلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ام١) نوكتف . ةيردصم

 : بارعالا نم ال لحم ال ؛ام) ةلص «اوبسك» ةلمجو . مهبتذب يا مهبسكب

 لسة



 اللا . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : باذعلا مهل لجعل ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لجع . اول» باوج يف ةعقاو
 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 بوصنم هب لوعفم : باذعلا . لجعب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج
 . ةحتفلاب

 راجلاو . تبرعا : محل . فانككسالل بارضا فرح : لب : دعوم مهل لب ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : دعوم . مدقم ربخب قلعتم «محلا رورجملاو
 . ةمايقلا موي وه دعوم مه لب : ىنعمب

 . دعوملا تعن  ةفص عفر لحم يف ةلمجللا : ًالّئؤم هنود نم اودجي نل ©
 نلبي بوصنم عراضم لعف : اودجي . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوتلا فذح هبصن ةمالعو
 ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض ءاهلاو رورجمو راج : هنود نم . ةقراف
 نم ةفوذحم لاحب قلعتم وا اودجيب قلعتم ؛«هنود نم» رورجملاو راجلاو
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الئؤم . هيلع تمدق هل ةفص هنال «الئؤم»

 ايوه عجم ار ل مخملي هلو 4

 ل ل ل سة وا وقل كلتو ©

 ىلع ةردقملا ةمسفلاب عوفرم ةراشالا مسا نم لدب : ىرقلا . ًادتبم عفر

 سنج مسا اهنال ةراشالا مسال - ًاتعن  ةفص نوكت نا زرجيو رذعتلل فلالا

 لعف : كلها . «كلت» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهانكلها ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض ؛انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 يف ىرقلا باحصا وهو ىنعملا ىلع دوعي لصتملا نيبئاغلا ريمض “مه) و لعاف

 بصن لح يف «كلت» ةراشالا مسا برعي نا زوجيو . هب لوعفم بصن لحم
 . انكلها ريدقتب ريسفتلا وا ىنعملا ىلع هدعب روكذملا هرسفي رمضمب هب ًالوعفم

 اة١٠ة-



 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا لنعمب انكلهأب قلعتم نامزإ فرظ : اوملظ امل ©

 . ةعايجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اوملظ . بصن لح
 لحم يف «اوفلظ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض واولا
 (اك»نوكت نا زوجيو . «رفكلاب مهسفنا اوملظ نيح» ىنعمب . ةفاضالاب رج
 ىلع بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح# ىنعمسب مزاج ريغ طرش مسا
 «اوملظ» ةلمجو .هانعم مدقتل افوذحم اهباوجو باوجلاب ةقلعتم' ةينامزلا ةيفرظلا

 : . ةفاضالاب رج لح يف

 ابارعا برعت : انلعج . ةفطاع واولا : ًادعوم مهكلهمل انلعجو «©

 اًادعؤم» نم فوذحم لاحب وأ انلعجب قلعتم رورجيو راج : كلهمل :«انكلها»

 ىنعمب .  ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادعوم .ةفاضالاب رج لح يف «مه» و

 . ًاررقم ًانقون مهكالها تقول انلعجو

 ٠  15ابونا نزف اعتادت طن ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةفطاع واولا : هاتفل ئسوم لاق ذاو ©

 لع ينبم ضام لعف : لاق . نكذاو : هريدقت رمضمب هب لوعفم بصن لحم
 : هاثفل . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم . حتفلا

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم رورجمو راج

 ف «هاتفل ىسوم لاق» ةلمجو . هيلإ فاضم رج لحم يف لضتم ريمض ءاهملاو

 يف «اهدعب امو حربا ال» ةيلعفلا ةلمجلاو (ذا دعب اهعوقول ةئفاضالاب رج لم

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح

 عراضم لعف : حربأ : ا لمع ال ةيفان : ال . «لازأ ال) ىنعمب : حربأ ال ©

 انا هريدقت ابوجو رتتسم ريمض اهمساو ةمضلاب عوفرم ناك تاوخا نم صقان
 بارغالل رخا هجو ةمث يرشغتزلا لاقو . ريسا : هريدلقت فوذحم اهريخخو

 ئتحلا نوكي نأ ىلع . . غلبا ىتح يريسم حربي ال : ىنعملا نوكي نا وهو

 ٌريمض وهو هماقم هيلا فاضملا ميقا فاضملا فذح الف . ربخلا وه (غلبا

 فيظل هجو وهو . ملكتملا ظفل ىلا بئاخلا ظفل نع لعفلا بلقناف ملكتملا

 6١د



 بلطلاو ريسملا مزلا : ىنعمب هيلع انأ ام حربا ال : ىنعملا نوكي نا زوجيو

 نأب بوصنم عراضم لعف : غلبا . رجو ةياغ فرح : ىتح : غلبا ىتح ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو «نا ىلا» ىنعمب «ىتح» دعب ةرمضم
 راجلاو . ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . انا

 : ةلمجو . غولب ىتح ريسا حربا ال : ريدقتلا . ريسأب قلعتم رورجلملاو

 . اه لحم ال «نا» ةلص «غلبأ»

 هيلا فاضم : نيرحبلا . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : نيرحبلا عمجم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورح
 ؛غلبا» ىلع ةفوطعم : ىضما . رييختلل فطع فرح : وا: ًابقح يضما وا ©

 يضمأب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًابقح . اهبارعا.برعتو
 نوناث : بقحلاو . ًاليوط ًارهد ريسا وا : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . نوعبس ليقو ةنس

 ١ نسر اؤ مآسي يام ©«
 ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتسا ءافلا : اغلي املف ©

 : اغلب . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ىلع ينبم - نينثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو حتفلا ىلع يئبم ضام لعف

 اهعوقول اهيلا فاضم رج لحم يف «اغلب» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 . ةيفرظلا املا دعب

 : امههنيب ٠ فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عمجم : امهنيب عمجم ©
 ريمض ءاهلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةينثتلا ىلع لاد فرح فلالاو داع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 عمجم يأ : امههنيب عمجمو . عاستالل هيلإ فيضأ فرظ لصالا يف «امههنيباو
 . نيرحبلا

 كا



 برعت : ايشن:. اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : امهتوح ايسن ©

 بوصنم هب لوعفم : توح . ةريبكلا امههتكمس يا : اهتوح .«اغلب» بارعا

 0 . «امهنيب" يف تبرعا : امه . ةحئفلاب

 ٌلعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذختا . ةفطاع ءافلا : هلييس نختاف ©

 ٌبوضنِم هب لوعفم : هليبس . توحلا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض

 نوكي نا زوجيو . ًاردحنم هليبس ذقلاف : ىنعمب ةحتفلاب ابرصتم لاح زا

 , اباهذ يا ًابرم رحبلا يف بهذ ريدقتب - ردصملا ىلع ًابوصنم - ًاقلطم ًالوعفم

 ت1 ا سس سر 2 در او
 5 انصنانه يس انقل دق قل 02د ا هك لقاَدَو دال 1

 ازواج لوغفم فذحو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرع : ازواج املف ©

 ْ 0 . نيرحبلا عمجم وا دعوملا انواج املف : ريدقتب

 لضام لعف : لاق اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هاتفل لاق ©
 ؛ ىسوم يا وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو : حتفلا ىلع ينبم

 ىلع ةردقملا ةرسكلا : مسالا رج 'ةمالعو . لاقب قلعتم رورخيو راج : هاتفل

 لعف .: تآ -  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمأجلا : اذءادغ انتآ ©
 ًافوجو:هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح ىلع ينبم رما

 لوعفف :بصن لحم يف  نيملكتملا ررمض - لصتم ريمض انا و . تنا هريدقت
 نيملجتللا ريض انا و . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم .: ءادغ . لوا هب

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 - نيملكتلا ض - لصتم ريمض ءاثاو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . لعاف عفر لع يف نركسلا ىلع ينبم
 ب؟١اة-



 لصتم ريمض هانا ؤ . يقلب قلعتم رورجمو ءاج : ايصن اذه انرفس نم ©

 ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةءاشا مسا : اذه . ةفاضالاب رج لح يف 1
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابعت يأ : ًابصن . رفسلل - تعن -

 او يرسل 0 111 ب

 © عرش فايس 2 مايج آيس دقو رص ياكم

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . هب لوعفم بصن لحم يف هدعب امو

 . ماهفتسا ظفل يف هيبنتو ريرقت وا بجعت فلا فلالا «ينربخا» ىنعمب : .تيأرأ ©
 ريمض ءاتلا . بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر
 وا . يناهد ام تيأرأ : ريدقتب فوذحم هلوعفمو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ثدح ام تيأرأ

 نوكسلا ىلع ىنبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : ذا : ةرخص ىلإ انيوأ نإ ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىوآ . تيأرأب قلعتم بصن لحم يف
 رورجبو راج : ةرخصلا ىلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هان» و . ائب

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ةرخصلا ىلا انيوا» ةلمجو . انيواب قلعتم
 . (ذا» فرظلا

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا ءافلا : توحلا تيسن ينإف ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب
 ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيسن . «نا» مسا
 بوصنم هب لوعفم : توحلا . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض ءاتلاو
 . نا ربخ عفر لحم يف «توحلا تيسنا ةلمجو . ةحتفلاب

 . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولا : ناطيشلا الإ هيئاسنا امو ©
 ةياقولل نونلا . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسنا
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 هب لؤعفم هبصن لحم يف نوكسلا ىلع يثبم ملكتملا ريمض ءايلا . اهل لحم ال

 | ابضن لحم يف - لصالا ىلع  مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لوا
 عوفرم لعاف : ناطيشلا . امل لمع ال رصح ةادا : الا. ناث هب لوعفم

 ش : . ةمضلاب

 نأب بوصنم عراضم لعف : هركذا . بصا يردصم فرح نا: هركذا نا ©

 اءاطاو . انأب ةريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 اهدعب امو ؟نا» و . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض
 .لدب' وهو  هيناسنا يف  ءاحلا - ريمضلا نم لدب بصن لجم يف ردصم ليوأتب

 00 . ناطيشلا الا هركذ يناسنا امو: : ريدقتب . لامتشا

 حبلا يف هليبس ذقلاو" بارعإ برعت ؛ ًابجع رحبلا يف هليبس ذختاو ©

 ًابجغ ًاليبس هليبس ذختاو يا . نيتسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ًابرس

 ةيؤر يف هلاح نم ًابجعت همالك رخآ يف ًابجع لاق وا . برسلا هيبش هنوك وهو
 . نيتزجعملا نم ىأر ام وا اه هنايسنو ةبيجسعلا كلت

 *© اصدق اهراكاءلعادترأت تتم دلك 5
 ول ايدل جدي تس رق لماقاو مقا لع يح فام لعق : لاق ©

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجملاو

 دعبلل ماللا . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينببم ةرانشا مسا : اذ: كلذ ©

 يا . اليبش هذاختا ىلإ ةراشا وا توحلا رما ىلا ةراشالاو ١ باطخلل فاكلاو

 0 .. بلطن انك يذلا كلذ

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : بلطن انك ام كلذ يأ : غين اذك ام ©

 ينبم نصقان ضام لعف «انك) و . وه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ عفر لحم يف

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان»و . انب هلاثصتال نوكسلا ىلع

 ءايلا ىلع للا ةردقملا ةمضلاب عوخرم عياش لمش ١ خا ؟نابكا مسا عفر

 تك



 يف 1يغبن» ةلمحو 8 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو 8 نوكسلا

 عفر لحم يف «؟يغبن انك ام وه» ةيمسالا ةلمجلاو . «؟ناك» ريخ بصن لحم

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «يغبن انك» ةلمجو . «كلذ» أدتبملا ربخ

 .بارعالا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ادترا . ةيقانثتسا ءافلا : اعجرف يا : ادتراف ©

 , - نينئالا فلا  لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فلالاو

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ادتراب قلعتم رورجمو راج : امهراثا ىلع ©

 ناعبتي ىنعمب . اهل لحم ال ةينثتلا ةمالع فلالاو . دامع : ميملا . ةفاضالاب

 . امهراثآ ناصقي وا امهراثآ

 امهراثآ ناصقي : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم  قلطم لوعفم  ردصم : اصصق ©

 : ريدقتب لاحلا ىلع اهبصن نوكي نا زوجيو ًاعبتت امهراثآ ناعبتي وا . ًاصصق

 ص تل د ةمحر قلاع دبع "3 0

 0ك 0

 ريمض  فلالاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : . ةفطاع ءافلا : !ادجوف ©

 وساق مب لع ف نركسلا لع يبس نينثالا

 رورجمو راج : دايع نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اندابع نم ًاديع ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةان» و . ًادبع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ضام لعف : يآ . ًادبعل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : ةمحر هانيتآ ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو لعاف عفر لحم
 يحولا يا : انه ةمحرلاو . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ةمحر . لوا

 . ةوبنلاو
١8 



 'نم ةبفوذحم ةفصب وا انيتآب قلعتم رورجمو راج : هانملعو اندنع نم ©
 .ةفوطعم ٠ ءانملعو ٠ ةفاضفالاب رج لحم يف لصتتم ريمض هانا و , (ةمحراا

 . اهلثم برعتو (هانيتآ» ىلع واولاب

 اهلأل لعت نم ةفوذح لاحب وا انملعب قلعتم رورجيو راج : اًملع اندل نم ©

 يمض ؟اناإ و. . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا «ندلا و . هيلع مدق

 : املع . «اندنع نم» ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبف لصتم

 ٠ . بيغلا ملع : ىنعمب ةحتفلاب برصنم ناث هب لوعفم

 * فنك غيض طامجازك مىسوممإلاَق <11

 ل ا لكم اصل م يا

 ': يسوم . لاقب قلعتم رورجمو راج : هل . حتفلا ىلع ,ينبم ضام لعف
 لح. يف : اهدعب ةلمجلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 عوفرم عوام لعف : عبتا ٠ هل لحم ال ماهفتسا فرح : له : كعبتا له ©

 لصتم ريمض فاكلاو . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض:لعافلاو ةمضلاب

 ؛ 11. كعبتا نا لبقت له : ىنعمب هب لوعفم بصن لحمإ يف حتفلا ىلع ينبم
 . بضان يردصم فرح : نا . رج فرح : ىلع: يثملعت نا ىلع ©

 تتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عرياضم لعف :ملعت

 .ةفوذحملا ءايلاو . اهل لحم ال ةياقولا نون : نونلا . تنا هزيدقت ًابوجو هيف

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض .فحصملا طخل ًاعابتا

 , يميلعت : ريدقتب . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالتاامو «نا» و . لوأ

 ةيلإ بفاضملا لحو ىلعب رورجملا فاضملا فذحف يميلعت طرش لع : ىتعملاو
 ْ ا . اهل لحت ال «نا» ةلص «ينملعت» ةلمجو .. هلحت - لوؤملا ردصملا -

 لع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و يتملعتب قلعتم رورجبو راج : تملع امم ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف:: تملع . نمب ربج لحم يف نوكسلا

 سا



 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاثلا . بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 يدع دقو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «تملع» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم

 ضافا امم : ىنعمب وأ باسحلا تملعت : هانعم نال دحاو لوعفم ىلا لعفلا

 . كيلع هللا

 دشر اذ يلع : ريدقتب . ينملعتل . يناثلا هب لوعفملل - تعن - ةفص : ًادشر ©

 . ةحتفلاب بوصنم

 0 صم كك

 و هر الج هيف رس سش طاف ملا لح را ام لا لاق
0 1 

 فاكلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ٠١ عيطتست نل كنا ©

 عيطتست نل» ةلمجو . تنا : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 . عيطتست كنا ىسوم اي لاق يا «نا» ربخ عفر لحم يف «ًاربض يعم

 ريمض ءايلاو فاضم وهو عيطتستب قلعتم ناكم فرظ : غم : اريص ىعم ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارص . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا

 و ل هم موس ش
 نو ارح يب طغت العرب فيكَ 758

 يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانئكتسا واولا : ربيصت فيكو ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ربصت . لاح بصن لحم :

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ريصتب قلعتم رورجتو راج : مل ام ىلع ©

1 



 ءاقفلالا قاي تفذحو . ملب موزجم عراضم لعف : طحت: : ًاريخ هب طحت ©
 ةلص (طحت' مم ةلمحو . تنا هريدقت ًابوجنو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 .: ريدقتلا :. هب لوعفم هنال الحم بوصنم ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا

 ريب : اري . طحتب قلعتم رورجمو راج : هب . هربثخت مل يادطحت مل
 يأ هربخت ىلإ ىنعمب : ب ردصم هنال'بوصنم قلطم لوعفم وا ةحتفلاب بوصنم

 . تقيقح مهفث لو هبي م ىنممب ؛ًرابتخا

 أك ووالد تن 518
 ل ري يان

 ' 4 كرعفم بصت لح يف هدعب ةلمشاو . ىسوم لاق يا

 : نونلا . كنا هريدقت بوجي هيف رعسسم ريمسغ لعافلاو ةمضلاب موقرم

 ,هب لوعفم:بصن لح يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريم ءايلاو . هي اقولل

 أ .لوا

 ؛طرش فرح : نا . :بازعالا نم اه لحم ال ةيضارتعا ةلمجلا : هللا عاش نا ©

 هللا ؛. مزج: لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام لعف : ءاش . مزاج

 ' ْ . هانعم

 ؛واولا . ةحيتفلاب بوصتم ناث هب لوعفم : ًارباض : ىصعا الو ًارباص «©
 'ةمضلاب عؤفرم عراضم لعف : يصعا . ال لمع ال ةيقان : ال . ةفطاع

 !ةلمجو' . انا هريدقت ًابوجو هيف راتسم ريمض لعافلاو لقنإلل ءايلا ىلع ةردقللا

 ىنعمب «ًارباض» بوصنم ىلع ةفوطعم اهنال ٍبصن لحم يف (يصعا ال١

 بارعالا نم اه لع ال نوكأ نا زوو . يماع ريشو ًارباص دجتس

 . ؟نيدجتس» ىلع ةفوطعم
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 جو .ود و 2ك 0 6 000

 © ركزي ةرحأ اًوحو قنوت الكنسي 2 07
 ريض لعافلاو حتفلا ىلع ينيم ضام لعف : لاق : يدتعبتا نإف لاق ©

 مزاج طرش فرح : ١ . ةيفانتتسا : ءافلا .٠ وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 ام طرقلا لعق ضام لعق : ضتعبتا . نينكاسلا راقلال رسكلاب هرخآ كارح

 لح يف ملكتملا ريمض ءايلاو اه لحم ال ةياقولل نونلا . لعاف عفر لحم يف

 . هب لوعفم بصن

 نرتقم يهنب قوبسم مزاج طرش باوج  ةلمجلا : ءيش نع ينلأست الف ©

 ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : لأسي

 لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ينلأستب قلعتم رورجمو راج : ءيش نع . هب لوعفم بصن

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو (ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم 1

 ةرمضملا «نا» و . ثدحأب قلعتم رورجمو راج : كل . انا هريدقت ًابوجو هيف

 ينلأست الب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «ًاركذ هنم كل ثدحا» ةلمجو

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاركذ . ثدحأب قلعتم رورجمو راج : اركذ هنم ©
 . كرابخاب ءىدابلا انا نوكا ىتح هلمعا ينارت ءيش نع ينلأست الف ىنعمب

-4 

 الماَة زفافي بين وو حال
 030 اتم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اقلطنا . ةيفانغتسا ءافلا : اذإ ىتح اقلطناف ©
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 !فرح : ىتخ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينيس نتثلا ريمغ فلا
 هطرشل ضفاخخ نامزلا نم لبقتسي ل فرظ : اذا ..هل لمبع ال ءادتباو ةياغا
 1 2 اج را باو يوم

 . «اذا» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : 'ةتيفسلا ْق ايكر ©

 ' ١ ابكرب قلعتم رورجمو راج : ةتيفسلا يف . «اقلطنا» بارعا برعت

 ': قرخ . اهل لحم ال  طرشلا ءازج مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اهقرخ ©
 ؛ . وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 : بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةنيفسلا ىلع دوني ةيئاغلا ريمض «اهاو

 أ .'هب لوعفم

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 0 . ًالئاق ىسوم هيلع ضرتعاف : ىنعمب
 ' ىلع ينبم ضام لعف : تقرخ . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلالا : اهتقرخا ©

 ! يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض ءاثلا . بطاخملا .ريمُصب هلاصتال نوكسلا
 بصن لع يف نوكسلا لع ينبم ةبئاشلا ريمسف ءاها و . لعاف عفر لمع
 : أ . هب لوعفم

  بوصنم عراضم لعق : قرغت . ليلعتلل رج فرح ماللا : اهلها قرغتل ©

 أ ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللإ دعب ةرمضم نآب

 ' يف لبصتم :ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ::لها . تنا هريدقت
 : رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا "نا و . ةفاضالاب رج لحم

 | (نإ) ةلص «اهلها قرغت» ةلجو تقرخخأب قلعتنم روزجملاو زاججلاو ماللاب
 000 ٠ ٠ بارعالا نم ا لمع ال ةرمضملا ةيردصمل

 | لعف : تئج . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادعبالل : ماللا : تكج دقل ©
 ' لضتم ريم ءاتلاو .٠ بطاخملا ريمسغب هلاصتال نوكسللا ىلع ينبس ضام

 000 . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم
 ١ تغن ا ةفص : ايظع يأ : . ةحتفلاب بوصنم هب:لوعفم : ًارمأ ًائيش ©

 0 فلس ظل تيكا دق : يعيب ةحتفلاب هلم برص ًانيشل
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 صوم ميد نر 3,3

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : لقأ ملأ لاق ©

 يفن فرح : مل . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةزمهملا : ملأ . وه وه هريدقت ًاناوج
 هرخآ نوكس همؤج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : لقأ . بلقو مزجو
 . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ًاربص يعم عيطتست نل كنا © '
 . نيتسلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ  لوقلا

 2# اشعه رئارووفِملكتاَفْدْ وو اللَو <"
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف : لاق : ينذخاؤت ال لاق ©

 عراضم لعف : ذخاؤت . ةمزاج ةيهان : ال . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم
 يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض ءايلاو لحم ال ةياقولا نون نونلاو . تنا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم
 . - لوقلا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : امو . ذخاؤتب قلعتم رورجمو راج : تيسن امب ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيسن . ءايلاب رج لحم يف نوكسلا 1

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا . ملكتملا ريمضب
 هنال الحم بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص «تيسنا ةلمجو

 نوكت نا زوجيو . هتيسن ءىشب وا . هتيسن يذلاب : ريدقتلاو . هب لوعفم
 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ؛اما نوكتف . ةيردصم اام»
 نم اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «تيسنا ةلمجو . دهعلا ينايسنب ريدقتلاو
 . بارعالا
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 ٠ برعتو «ينذخاؤت ال» ىلع واولاب ةفوطعم : يرمأ نم ينقهرت الو ©

 ريمض ءانيلاو «ًارسعا نم لاحب قلعتم رورجيو راج : يرمأ نم . .امارعا

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف ملكتلا

 ش يرمأ نم ينشغت الو : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًارسع ©

 ِْ . كتعباتم ىلع زسعتف ةذخاؤملاب ًارسع

 وك
 و ل

 © ارك ل يفت

 ةيداحلا ةميركلا آلا يف تيرعأ ٠ ًامالغ ايقل اذا يتح اقلطناف ©

 : ىلعا ينبم بكت ٌبئاخلا ريمض ءاهاو وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسسم ريمض لعافلاو

 0 ا . لاح

 ؛ ةيآلا يف ةدراولا «اهتقرخا لاق» بارعا برعت : ةيكز ًاسفن تلتقأ لاق ©
 , ..ةنونملا ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسفن . نيعبسلاو ةيداحلا ةميركلا

 ًاسفن ىنعمي ةنونما ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاسفنل - تعن . ةفص : ةيكز

 : .ةرهاط

 ' فاضم : سفن . «اسفن» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : سفن ريغب ©

 | «سفنا» تلحو «لتقا فذحف هتبكترا سفن لتق نيغب يا ةرسكلاب رورجم هيلإ

 00 ١ : . هلحم

 . نيعبسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاركن ًائيش تكتج دقل ©

 . لوالا نم ركنا ًائيش تئج : هانعم : ليقو . ًاركنم يا «ًأركناو
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 © رص يمك: دو سس سس ١ جا سا د ْ
 رورجيو راج : كل . نيعبسلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . - عا ىسومل لؤقلا اذه ع رضخلا لاق يأ . لقأب قلعتم

 ردو و ل رك ل 7سم ي و ور سم

 88 ارز فدل نم تضل دق يحضالف اهدعبءىتنعلتل

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نا لاق ©
 . ىسوم وه لئاقلاو مزاج طرش فرح :نا.وه

 ريمض ءاتلا . ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كتلأس © '

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف «لأس» لعفلاو . هب لوعفم بصن

 بوصنم نامز فرظ : دعب . لأسب قلعتم رورجمو راج : اهدعب ءيش نع ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و . فاضم وهو كتلأسب قلعتم ةيفرظلا ىلع
 . ةلأسملا وا ةركلا هذه دعب : يا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 يف ءافلاب نرتقم يهنب قربسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ينيحاصت الف ©

 : بحاصت . ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مزج لحم

 رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو الب موزجم عاضم لعف

 بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . تنا هريدقت ًابوجو هيف
 . هب لوحفم

 ينبم ضام لعف : «تدجو» يا : تغلب . قيقحت فرح :دق : تغلي دق ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءانلاو بطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 .لعاف

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ندل . رج فرح : نم : ًارذع يثدل نم ©
 : ًارذع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا ..نمب رج

 دعيت نعلآَس نايل 1
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 | يتعطاقم يف ًارذع يلبق نم تدجو دق : ىنعمب . ةحشفلاب بوصتم هب لوعفم

 تغلبب قلعتم «يندل نما رورجعملاو راجلاو

 رس د سس 105 سس ا سا ا م مدع صر وت ْ
 اهونيضين اوف افهم سا ةيقلَهأَمَأ اذ يح الطن
 ترك َكئِشَوَ لاف ةماَسوأَك صفين ذيب ارادج هيفا 5 سك 2 11 5 هيو هس 1 أ - 8. 1001

 / آم >7 2 1

 *  اًرجكدَلَع

 : ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ةيرق لها ايتأ اذا ىتح اقلطناف ه«
 : رورجم هيلإ فاضم : ةيرق . 'ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم' : لها . نيعبسلاو

 ١ بوصنم:هب لوعفم : لها .. «اقلطتا» بارعا برعت : اهلها امهطتسا ©

 ٠ نا'اهلها ىلا ابلط يا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و: . ةحتفلاب

 ا ْ . اهومعطي

 | ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ىبا . ةفطاع ءافلا : نا اويأف ©

 ' ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتتم ريمض وارلا ٠ فلالا فذح ىلع

 . بصان :يردصم فرح : نأ

 واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : امهوفينضي ©

 :, .'ةقراف :'فلالاو . داع : ميما . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 : ةلبجو . اوبأل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتن : اهالت امو «نااو

 ّْ . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا ؟نا» ةلص ؟اهنوفيضيل

 , قلعتم رورجيو راج : اهيف . ةاقلطنا» بارعا.برعت : ًارادج اهيف ادجوف ©

 . «ًاطئاح» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارادج . ادجوب

 . ٠ ًاادجل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا: ضقنب نا ديرب ©
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 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري

 نأب بوصنم عراضم لعف : ضقني . بصنو ةيردصم فرح : نا . ره

 1نا» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 «ضقني» ةلمجو . ديريل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو
 . طقسي داكي «ضقني نا ديري» ىنعمو . اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص

 ريمض لعافلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ماقا . ةفطاع ءاغلا : هماقأف ©

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ؟رضخلا» يا وه هريدقت ًازاوج هنم رتتسم

 . همرو هماقأف يا . هب لوعفم بصن لحم يف

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تئش ول لاق ©
 تئش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ىسوم هل لاقف يا . وه هريدفت :

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيئادتبا «تئش» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ًارجا هيلع تذختل ©
 تئشا بارعا برعت : تذخت . (ول» باوج يف ةغقاو : ماللا . بارعالا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارجا . ذختاب قلعتم رورجمو راج ؛هيلع

 © 7 ارسلي ملء كلي كيني يب قاف دعا
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق © 1

 . لاقل هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . رضخلا هل لاقف يا

 ىلا ةراشالاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : قارف اذه ©

 . .ةمضلاب عوفرم «اذه» ريخ : قارف . - ع  ىسوم هلاق ام

 ءايلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : كثيبو ىنيب «© |

 . اهلثم ةرورجم يهو ىلوالا «نيب» ىلع واولاب ةفوطعم : كنيبو . فرظلا ىلا
 قارف : هلصاو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو
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 ْ . ًاديكوت مسالا رركو انلصاوت يا اننيب
 . بيرقلل - فيوست - لابقتسا فرح : نيسلا : كريخأس يا : ككئيئاس ©

 ' هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبنأ
 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . انا

 ىلغ ينبم لوصوم مسا : ام . ءىبنأب قلعتم رورجمو راج : مل ام ليوأتي ©
 00 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 لغف : عطتست . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمججلا : ًاربص هيلع عطتست «©
 نيئكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذجو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عرابضم
 ؛ قلعْقم رورجمو راج : هيلع . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسسم ريمض.لعافلاو
 ْ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاربص . عطتستب

 ايلا دة زفة جات ن6 جيلان 0
 «# ايم 0 9 اق

 ل ؛ يغسل. هل لسع أل ليم يش فرح : ىإ: ةنيفسلا اماه
 : | . ةمضلاب عوفرم

 ضام لعف : تناكف . كاما» باوج يف ةعقاو : ءافلا : نيكاسمل تناكف ©

 : ءاث ءاتلاو . يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 ::نيكاشم . كلملا اهانعم رج فرح : ماللا . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ٠ نم عونمم هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعؤ. ماللاب رورجم مسا
 . ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو - ليعافم - نزو ىلع نيونلا  فرصلا

 ىف «نيكانسمل تناك» ةيلعفلا ةلمحلاو . «نيكاسم كلم تناكف» ىنعمب , «تناك»

 00 . «ةئيفسلا» الا بخ عقر لع

 لصتم ريمض واولاو تونلا ت توب عوفرم ٠ عراضم لعق : نولمعي «نيكاسم»
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تشي ىنعمب نولمعيب قلعتم رورجمو راج : رحبلا يف . لعاف عفر لحم يف
 نولغ

 . هيفا

 ينبم ضام لعف : تدرا . ةيفاغتسا وا ةفطاع ءافلا : اهيمعا نأ تدرأف ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 عراضم لعف : بيعا . بصان يردصم فرح : نا . لعاف عفر لحم

 هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم
 و . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و .انا

 ةلمجو . تدرال هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو 1نا»
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «اهبيغالا

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع : واولا : كلم مهءارو ناكو «©
 و فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : ءارو . حتفلا
 لحم يف «مهءارو» ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»

 «فلخ» ىنعمب «ءارو» نال !مهماما ناكو» ىنعمب . مدقم «ناكا ربخ بصن

 عوفرم ارخؤم» ناك مسا : كلم . «مادق) ىنعمب نوكي دقو مهبم مسا وهو

 . ةمضلاب

 - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًابصغ ةنيفس لك ذخأي ©
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : ذخأي .كلمل

 : ةليفس . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :؛ لك . وه هريدقت

 بوصنم لاح : ًابصغ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم
 . ًابصاغ لمعلل ةحلاص انهاري ةنيفس لك ذخأي : ىنعمب ةحتفلاب

 تو لس الت ل سو ب 0و 22 ري درس 29و رك هي رات
 45 رتقو ع يفط امهر نأ نينيخ نييسصوؤم ءاولأ ناكفمللانأَو ٠

 لمع ال ليصفتو طرش فرح : اما . ةفطاع راولا : ناكف مالغلا اماو ©

 : ناك . «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مالغلا .هل

 .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 1 وي



 . «مالغلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهريخو اهمسا عم «ناكا و

 ! نوثلا تفذحو ىنثم هنال فلالاب عرفرم «ناك» مسا : نينِموم هاوبأ ©
 .'ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءامهاو ةفاضالل

 نيونت نع ضوسع .نونلاو . ىنثم هنال ءايلاب بوصنم مناك# ربخ : : نينمؤم
 : . درفملا

 ..انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يثح . :ةيببس ءافلا : اذنيشخحف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و

 بوصنم .ضام لعف : قهري ..بصنو ةيردصم فرح : نا : امهقهري نا ©
 . اوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ناب
 : ةفالع فلالاو . داع : ميلا . هب لوعفم بصن لحم يف لصنتم يمض ءاهلا

 : هب:لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا# و هل لحم ال ةينثدللا
 . اهل لحم ال «نا» ةلص «(هقهري» ةلمجو . انيشخل

 ىلع واولاب ةفوطعم : : ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارفكو ًانايغط «

 نيتمؤملا ها انفخف» ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًانايغط»

 ناتملكلا نوكت نا زوجيو اههتمعنل ًارفكو اههيلع ًانايغط اهاشغي نا انهرك وا
 : . نيزييع

 دوو سر 2 64 طه مك 2010
 ل مكب فالوب اكون 2 وق م١

 يف ةدراولا «اهقهري نا انيشخف» ىلع ءافلاب ةفوطعم : امهلدبب نا اندرأف ©

 . اهارعا برغتو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 . هل لع ال ةيثلا ةمالع فلالاو . دارع : ميلا ٠ ةفاضالاب

 ةريصياو (لعجي» ىنعمب «لدبي» نال . لدبيل ناث هب الوعنم : هثم ًاريخ ©

 ِفيلالا فذحو (ريخأ» اهلصا ريخخا ةملكلاو هسفنب نيلوعفم ىلإ ىدعتي

 كك



 . هنم نسحا ىنعمب انه يهو ًاريخب قلعتم رورجو راج : هلم حصقأ

 : ًامحر برقاو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةاكز : ًامحر برقاو ةاكز «©
 اهنال «برقا» نونت ملو اهبارعا برعتو «ةاكز نم اريخ» ىلع واولاب ةفوطعم

 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص «لعقا» نزو ىلع «نيونتلا» فرصلا نم :ةعونمم
 . ةمحرو ةبارق اهيلا برقاو ىنعمب

 ه1 كون كوةيزلف ين نمل و 7
 انك امييزسو هدأ ناجي 5 دامه 2
 ارسم مت ملء هَذَا ةبكئمفَ

2 

 ليصفتو طرش فرح : اما . ةفطاع واولا : نيمالغل ناكف رادجلا اماو ©

 باوج يف ةعقاو ءافلا : ناكف . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رادجلا . هل لمغ ال

 ازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك ..ةاما»

 ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم (ناك) نم ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت
 رج ةمالعو («ناك» ريخب قلعتم رورجمو راج : نيمالغل . ؛رادجلا» أدتبملا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا مسالا

 راج : ةنيدملا يف . ءايلاب اهلثم ةرورجم نيمالغل ةفص : ةنيدملا يف نيميتي ©

 . «نيميتي) نم الفوذحم ةفصب قلعتس رورحبو

 ينبم صقان ىضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : امهل زنك هتحت ناكو ©

 تحت . رادجلا يا . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع

 يف لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم.فرظ
 أدتبم : زنك . مدقم ربخب قلعتم اهتحت١ ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم

 . «ناكا ربخ بصن لحم يف ازئك هتحت» ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم
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 فلألاو داع : ميملا . ازنكا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : امل
 0 | . اه لحم ال ةينثتلا ةمالع

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : ًاحلاص امهوبا ناكو ©
 ' وا ةسمدخلا ءامسالا نم هنال واولاب عوفرم «ناك» مسا :'امهوبا . حتفلا ىلع
 .دامغ : ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلا . فاضم وهو ةتسلا

  ةحتفلاب بوصنم «ناك) ريخ : ًاحلاص . اهل لحم ال ةينثتلا ةمالع فلالاو

 ْ ر :: حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دارا . ةيفانتسا ءافلا : كير دارآأف ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 عراضم لعق : اغلي : بصان يردصم فرح : نا: امهدشا اغلبي نا ©

 ' ريم - نينثالا ريمض فلالاو . نونلا فذح هبصنت ةمالعو نأب بوصنم
 :امهرمن ةياغ يا : امهدشا . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا
 رجا لح يف لصتم ريمض ءاحلو فاضم وهو ةحتفلاب ثوصنم هب لوعفم

 امو «نا» و . اه لح ال ةيشتلا ةمالع فلالاو . دامع.: ميملا . ةفاضالاب
 ءابشدشا البي ةلمجو . دارال هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب : اهالت
 : . امل لحم ال ةيردصملا («ناأ١ ةلص

 «امهدشا اغلبيا ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحر امهزنك اجرختسيو ©

 : . ٠ ةحتفلاب بوصنم  هلجال هل لوعفم : ةمحر . اهبارعا برعتو

 , هيض فاكلاو ؛ةمدرا نم ةقوذع ةفصب قاعشم رورجو زاج : امو كير نم ©

 : ان : ام . ةفطاع واولاو ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم

 أو يلفت ءاقلت نم هلك كلذ تلعف امو : ىنعمب 3 يرما نع هتلعف ©

 امناو.يبأرو يداهتجا نع تيأر ام تلعف ام وا . ير نم يحوب لب يبأر
 ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتلعِف . هللا رمأب هتلعف

 لحم يف لصتم ريمبض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم,ريمض ءانلا ملكتملا

 تو



 ماللا . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ليوأت كلذ ©

 . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ ليوأت . باطخلل فاكلاو دعبلل ْ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ًاربص هيلع عطست ملام ©

 موزجم عراضم لعف : عطست . بلقو مزجو يفن فرح : مل. ةفاضالاب رج
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزج ةمالغو ملب

 . نينكاسلا ءاقتلال هؤاي تفذحو عيطتسي عاطتساو عاطتسا نم يهو .تنا

  ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاربص . عيطتستب قلعتم رورجو راج : هيلع

 . ًارباص هيلع ردقت مل : ىنعمب ًالاح نوكي نا زوجيو

 2> 011 اوأأس رق فلا ىؤ عك تيو 7

 0 كنولأسي ٠ ةيفانثتسا وارلا ؛  كنولئسيو ©

 هنال ءايلا «يذ» رج ةمالعو نولأسيب قلعتم رورجيو راج : نينرقلا يذ نع ©
 ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : نينرقلا . فاضم وهو ةسمخللا ءاهسالا نم ْ

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو
 . درفملا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوإو. تفذحو نوكسلا ىلع يئبم رما لعف : لق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم 1

 لعف : ولتا . بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح نيسلا : مكيلع ولقأس © :

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم 1

 عمج ةمالع ميملاو ولتأب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . انا هريدقت ًابوجو

 . روكذلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : . ولتأب قلعتم رورجمو راج : ًاركذ هكم ©

 6١د



 *8 انهم سرت و اا زراتكس م
 ' لضم ريمض ةان» وا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: هل انكم انا ©

 : ىلع ْينبم ضام لعف : نكم . نا مسا بصن لحم يف:نوكسلا ىلع ينبم
 ' عفر 'لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ٍريمض .هانا'و . انب هلاصتال نوكسلا

 ْ .بانا» ربخ عقر لحم يف اهل انكماو . نكمب قلعتم:رورجمو راج : هل .لعاف

 واولاب ةفوطعم : انيتآو . انكمب قلعتم روزجمو راج : هانيتآو ضرالا ْق .٠
 لحم يف مضلا ىلع ينبم بت بئاغلا ريمض ءاهلاو . اهبارعا برعتو «انكم» ىلع

 ءانبنمو ًانيكم اناكم ضيالا يف هل انلعج انا : ىنعضب لوا هب لوعفم بصن
 00 . هيلإ اهب لصوتي ةليسو ءيش لك نم

 هيلإ فاضم : . هانيتآاب قلعتم رورجمو راج : ًايبس ءيش لك نم ©

 روزاجملا فاما فذحف ءيش لك بابسا نم هانحنمو يا ةرسكلاب رورجم
 ' بوبصنم ناث هب لوعفم : اببس . هلحم «لك» هيلإإ فاضملا لحو «بابسألا
 . ةجيفلاب

 ل يسعي ا
 لعافلاو حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف : عبتا . ةبفطاع ءافلا : ًابيس عيتاف ©

 ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًايبس ٠ م هود لزج هين رقتسم ريعصف

 . برغملا دالب هغلبي بابسالا كلت نم ًاببس 5 عبتاف :

 ١ 00 سور تلا برغم ساي 1
 مسخ موفد ري طوب 200 تاز ياي
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 ريغ طرش ةادا وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخخ نمزلا نم ليقتسي
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : غلب .ةمزاج
 . ةفاضالاب رج لحم يف «غلب» ةلمجو . وه هريدقت

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : برغم : اهدحو سمشلا برغم ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دجو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : سمشلا

 لحم يف لصتم ريمض هاه» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اه ل ال عناج ريغ طرش باوج ءاهدجو# ةلمبو . هب لوعضشم بصن

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ب : ةثمح نيع يف برغت ©

 نم لاح ابصن لحم يف «برغت» ةلمجو . يه هريدقت وج هيف رتتسم ريمسغ
 - ةفص : ةثمح . برغتب قلعتم رورجمو راج : نيع يف . «اهدجو» ريمض

 . دوسا لولبم نيط تاذ ىنعمب ةرسكلاب اهلثم ةرورجم نيعل - تعن :

 ناكم فرظ : دنع : تبرعا : . ةفطاع واولا : ًاموق اهدنع دجوو ©

 /اه) و فاضم وهو سلا هبصن ةمالعو دجوب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم
 . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ًاموق . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ينبم لصتم ريمض (ان» و... انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اذلق ©

 . هب لوعفم بصن لحب يف : هدعب ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 فلالاب بيصنم ءادنلا فرحب ىدانم : اذ . ءادن ةادا : اي : نينرقلا اذ اي ©

 رورجم هيلإ فاضم : نينرقلا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنال
 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . درفملا

 ال رييختلل انه يهو . ال لمع ال ليضفت فرح :اما: بذعت نا اما ©
 يف ىمست ال بارعألا يف نكلو مايالاو نشل ينم ةامع ةداع ذو ليصل

 فرح . ليصفتلا وهو اهيناعم دحأب يفتكي لب اهانعم بسحب ةرم لك

 سلا هيصن ةمالعو نب بوصمم مراضم ليف : بعت 3 بصنو ةيردصم

 اما : ريدقتب فوذحم لوعفملاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف ةتسم ريمض لعافلاو
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 ' أدتبم عقر لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و : ةرفكلا ءالؤه بذعت نا
 لعغال يقزرحلا لوصوملا ةلص («بذعتا١ ةلمحو : نئاك : هزيدقت فوذعم رتخلاو

 : . ام

 ' «(بذعت نأ امإ) ىلع واولاب ةفوطعم : ًانسح مهيف ذختت ذختت ْنآامإو©

 نيالا ريم ؟مدل و لفتي قل رورو راج + او اهبارعأ برعتو

 اياذعب دعف ير ركع دع فولط نماكمألاَق 2 سم رف واللا سو سس ب1 |لسته لي ورم 1117 دس سس يس
 ا 2 ع و
 8 ارك

 هيف رتتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :الاق : نم اما لاق ©

 : مسإ : نم . هل لمع ال ليصفتو طرش فرح : اما: وه هريدقت ًاناوج

 | عم نما ةيمسالا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ةيآلا يف موبقلل هناحبس هللا لوق وهو لوقلا لوقم بصن لحم يف ؛اهربخ
 : . ةقباسلا

 فرح : اقرس . «ام» باوج يف ةعقاو ءافلا : هيذعن فوسف ملظ «

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «ملظ) و  لابئبقتسا  فيوست
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ملظا ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 , لعف : هبذعت . هيلغ رارصالاو رفكلاب هسفن ملظ ؛ :ريدقتب فوذح اطوعفمو

 ءاهلاو نحن ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراجخم
  ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمض
 : د نو لل ل فوسفاا

 يفرم لوهجسلل ينبم عياضم لعف : ري . فطع فرح مث: دري مث ©

 .”وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمشلاب

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو دربب قلعتم رورجيو راج : هيذعبف هير ىلإ ©
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 لعف : هبذعي . ةفطاع ءافلا . ةرخآلا يف هبر ىلإ دري مث ىنعمب ةفاضالاب

 ءاحلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا . ةمضلاب عوفرم عراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . هابيذعت ىنعمب «ًاباذع» نال ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًاركذ ًاباذع ©
 . اهلثم ةبوصنم ًاباذعل - تعن  ةفص : ًاركنم يأ : ًاركن

 اوقسبو يداي هس لونها َةَنماَعَأَو 01 درو راج ل و( تح اسس سستم ا

 ١ه © ار

 ةدراولا «ملظ نم اما ىلع واولاب ةفوطعم : ًاحلاص لمعو نمآ نم اماو ©
 «نمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : لمعو .اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف
 . ةحتتفلاب برصنم هب لوعفم : ًاحلاص . اهبارعا برعتو

 اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو !ام) باوج يف ةعقاو ءافلا : ىنسحلا ءازج هلف ©

 : ءازج ٠ مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج هل . «نم» أدتيملا ربخ عفر لحم يف

 ىلع ًالاح اهبارعا زوجيف ردصم ةملكلا نا ابو . ةحتفلاب بوصنم زييمت
 يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىنسحلا . ردضملا

 «ىنسحلا» ةفصلا تلحو «ةبوثملا» فوصوملا أدتبلا فذحف ىنسحلا ةبوشملا

 . «نسحألا» ثنؤم ةملكلاو .هلحم

 - لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا . ةيفانئتسا واولا : هل لوقئسو «©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقن :بيرقلل
 . لوقنب قلعتم رورجيو راج : هل . نحن هريدقت ًابوجو

 ينبم لصتم ريمض هانا و . لوقنب قلعتم رورجبو راج : ًارسي انرما نم ©
 بوصنم لوقنل هب لوعفم : ًارسي . ةفاضالاب زج لحم يف نوكسلا ىلع

 . ًارسي انرما هيلع رسيب اهب رمأتسو : ىنعمب ردصملا ىلع ةبوصنم وا ةحتفلاب
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 2 يس 14

 . لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عبتا ٠ ةفطاع مث : ًاييس عبتا مث ©

 وا ًاقيرط يا : ًايبس . نينرقلا وذ يا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةليسو

10 
 دُوايِما  ©

 علطم و : نيناثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه © '

 1 ًارتس اهتوذ'نم محل لعجن مل اهبرغم غلب امك يا سمشلا لطم ناكم «سمشلا

 ' مزجو يفئ فرح : مل. موقل - تعن -ةفص رج لحن يف ةيلعفلا ةلمجلا

 هرتخآ نوكس همزج :ةمالعو ملب موزجم عياضم لعق : .لعجن.. بلقو
 : قلعتم رورجبو راج : مهل . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 1 روزجيو راج : : اود نم . ماللاب رج لحم .يف نيبئاخلا ريمض «مهاو . لعجنب

 رج لحم يف لصتم ريمض ااه و «ًاتس» نم ةفوذحم لاحب وا لعجنب قلعتم

 , ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم .: ارتس .. ةفاضالاب

  4١خا ا 8

 ١ ادئعبم ريخ عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثما# ىنعمب !ب مسا فاكلا : كلذك ©

 ١ . اباطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا كلذك نينرقلا ييذ رما : ريدقتب فوذحم

 , نم + ردصم - قلطم لوعفم نع ةبئان بصن لحب يف فاكلا نوكت نا زوجيو

 ' ١ هاتفضو اكل: ىنعمي كلذ لثم ًاعولط موق ىلع علطت : ريدقتب «علطت» لعفلا
 . كلملا ةعسو ةلزنملا ولع يف هرمال [يظْخت - نينرقلا اذ يأ
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 فرح : دق . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : اذطحا دقو ©

 ريمض انهو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انطحا . قيقحت

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . طاحأب قلعتم رورجتو راج : ًاربخ هيدل امب ©
 ينبم ناكم فرظ وهو «هدنع» ىنعمب : هيدل . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 «هرقتسا» هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 : (لع يا : ًاربخ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحملو فاضم وهو
 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص !هيدل رقتسا» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم زييمت

 . طلستلا لئاسو نم هيدل .رقتسا اب : ىنعمب بارعالا

 تسر سرت

 ن بس عت كدر

 . ًاقلاث ًاقيرط عبتا مث : ىنعمب . نينأشلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 ا م ا د
 ه9 او وق نوبهشي نود كيال اموت (جمو ندد جو دكان مباذِإَوَح 047

 برغم غلب اذا ىتح» بارعا برعت : دجو نيدسلا نيب غلب اذا ىتح ©

 «نيب» بصتناو . نيناثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «دجو نسمشلا

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيدسلا

 . درفملا يف ةكرحلاو

 لحم يف لصتم ريمض ءاهحلاو دجوب قلعتم رورجمو راج : اموق امهنود نم ©

 هب لوعفم : ًاموق . ةيئثتلا ةمالع فلالاو . دايع : ميملا :”ةفاضالاب رج
 .. ةحتفلاب بوصنم

 . ًاموقل - تعن - بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًالوق نوهقفي نوداكي ال ©
 .نونلا توبثب عوفرم صقان عراضم لعف : نوداكي . ال لمع ال ةيفان : ال
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 لعف «نومهفي» يأ : نوهقفي , «داكي" مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 : ًالوق . لعاف مقر لح يف لصتم ريمص داولاو وتلا توب عوفر عراضم
 بص لحمايف «ًالوق نوهقفي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . (نوداكي» ريخ

 ْلَهَف ضل دوُدم حوْأََو و ا
 0 انسه اب لم 1

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف ؛ اولاق

 ١ ش . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 فاضم وهو بوصنم ئدانم مسا : اذ . ءادن ةاذا : اي : نينرقلا اذ اي ©
 فاضم : نينرقلا . ةتسلا وا ةسمخلا ءاسالا نم هنال فلالا هبصن ةمالعو

 . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلاب رورجب هيلإ

 .٠ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : جوحامو جوجأب نا©

 بوضنم ؟نأ» ل : جوجأي . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ

 جوجأمو .٠ ةليبق مسا ىلا دوعي هنالو ةمجعلا ىلع نوني مو ةحتفلاب

 اناك اذا نايبرع امه ليقو . هيارعا برعيو (جوجأي» ىلع واولاب فوطعم

 : 0 .٠ نيزومهم

 نكدم, عمج ةثال واولاب عوفرم «نا» ربخ : نودسفم : ضرالا يف نودسفم ©

 قلعتم زورجيو راج : ضرالا يف . درفملا يف نيونتلا نم نضوع نونلاو ملاس

 0 ٠ . هلعفي وا نودسفمب

 .. هل لح ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانتسا ءافلا : كل لعجت لهف ©
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :لعجن

 . لعجنب قلعتم رورجمو راج : كل . نحن

1 



 فرح ىلع . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاجرخ : لعجت نا ىلع ًاجرخ ©
 نأب بوصنم عراضم لعف : لعيجت . بصنو ةيردصم فرح : نا . رج
 و . تنا : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نآ»

 . اه لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص ؛لعجن» ةلمجو , ًاجرخب

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع برصنم ناكم فرظ : نيب : ًادس مهئيبو اثنيب ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض «ان» و . فاضم وهو لعجتب قلعتم

 و اهبارعا برعتو «انئيب» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنيبو . ةفاضالاب رج لحم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اذس . نييئاغلا ريمض (مه»

 © نتدرهيك كيلاو ور وويل روم
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ريش يبر هيف ينكم ام ©

 نون ماغدال نوكسلاب كرح حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينكم . أدتبم عفر

 ىلع ينبم ملكتملا ريمض ءايلاو ديدشتلا لصحف ةياقولا نون عم ةيلصالا لعفلا

 .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 0 ا ل م يفك ها ا و ا

 : هيفو . ناطلسلاو كلملا نم هيف انيكم هللا ينلعج ام : . اه لحم ال

 : هلصاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربحت : ريخ . ينكمب قاعتم رورجيو راج

 . ي هنولذبت امم ريخ : ىنعمب حصفأ فلالا فذحو ريخأ

 فذح ىلع ينبم رما لعف : ٍنونيعا . ليلعتلل ءافل ١١ ةوقي ينونيعأف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا

 : ةوقب ..هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . لعاف
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 راجلا قلعتتي نا زوجيو . ةلعفلا نم ةوقب يا اونئيعأب قلعتم رورجيو راج

 . ةوقب ةناعا ينونيعأف ريدقتب فوذحمأ ردصمب رورجمملاو

 نكس همز ةمالعو - رمالا بلطلا باوج هنال موزجم عضم لعف : لمجا ©

 . انا هريدقت ًايوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو هرخآ

 !ًامدزل و ب ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًامدر مهثيبو مكنيي ©
 0 : يصح ًازجاح : ىن

 8 مير ربح و 27 7 ده ول _-١ 5 و دح و و

 ادا وغلا لةنيودَصلا نيب واس ادق حري رش اربؤ نوفا 47
95-8 

 © ارلقهبعْفَقلَمَلكاََي

 نم هعراضم هنال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : ديدحلا ريز ينوتآ ©
 نون : نوثلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا
 هب لوعفم : ربز . لوا هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا ريغض ءايلاو ةياقولا
 ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ذيدحلا . فاضم وهو :ةحتفلاب بوصنم ناث
 : اهدرفم ديدحلا عطق : يا ةرسكلا هرج ةمالعو

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : لاق نيفدصلا نيب ىواس اذا ىتح ©

 قلعتمب .ناكم فرظ : نيب . «ىوس» ىنعمب «ىواس».و . نينائثلاو ةسداسلا
 يبناج يا : نيفدصلا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ىواسب

 رورجم هيلإ فاضم : امهنيب اهنم هعضو اهب نيلبجلا ,يبناج ىنعمب نيدسلا
 . درفملا نيونت نم ضوع نوتلاو ىنثم هنال  ءايلا هرج ةمالعو

 لاق : ىنعمب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوخفنا ©
 نونلا فذحأ ىلع ينبم رما لعف يهو . ديدحلاو راوكالا يف اوخفنا ةلمعلل
 عاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هغراضم نال
 نا . ةقراف فلالاو
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 . نيناثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : لاق ًاران هلعج اذا ىتح «©
 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛هلعج» يف ءاهلاو

 موزجم عراضم لعف : غرفا . تبرعا : ٍنونآ : ًارطق هيلع غرفا ينوتآ ©
 ريمض لعافلاو هرمخا نوكس همزج ةمالعو  رمالا - بلطلا بازج هنال

 ةلالدل هدعب ام هرسفي فوذحم ءينرتأ لوعفمو . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هغرفا اباذم اساحن ينوتآ ؟ ىنعمب ارطق هيلع غرفا ًارطق ينوتآ يا . هيلع يناثلا

 . غرفأب بوصنم هب لوعفم ارطق غرفاب قلعتم رورجمو راج : : هيلع . هيلع
 ىلا جاتحي «ينوتا» نال ادحاو ًالومعم نالماع عزانت ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 امهنم لكو «ارطق» امهنع رخأتو . لوعفم ىلا جاتحي «غرفا» و ناث لوعفم
 لوالا لامعا نوراتتخي نييفوكلا نا وه لامعالا يف فالتخالاو . هل بلاط

 لماوعلا رخآ نال لومعملا نم هبرقل ريخالا لامعا نوراتخم نييرصبلاو هقبسل

 . لومعملا راوجب عقاو

 امتع غش َهَو زهير عاطتاق 4
 لعف : اوعاطسا . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا ءافلا : اوعاطسا امف ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ةبيرق اهنال اهتفخل ءاتلا تفذحو اوعاطتسا امف يا . ةقراف فلالاو لعاف
 عاطتسا اف يا . اداص نيسلا بلقب اوعاطصا ايف ءىرقو . ءاطلا نم جرخملا

 . جوجأمو جرجأي

 و, بصنو ةيردصم فرح : نا . دوعصلاب هولعي نا : ىنعمب : هورهظي نا ©

 واولا ٠ نونلا فلح هبصن ةمالعب انأب برصتم عراصخم لعف ١ : هورهظي

 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 امو «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «هورهظي» ةلمجو

 اوقاطا ايف : ىنعمب اوعاطسال هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت
 نوكيف ًامزال لعج اذا اما . ًايدعتم «عاطسا» لعفلا لعج اذا . هدوعص
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 ' .هورهظي نا ىلع اووق اف يا اوعاطسا اف : ريدقتب رج لحن يف لوؤملا ردصملا
 : هلأ . تنرعأ : اوعاطتسا ام . نطاع والا : ًابقث هل اوعاطتسا امو ©

 . ةحتتفلاب بوصنم زييمت : ًاقيرط يا : . عاطتساب قلعتم رورجيو راج

 0 ا ا م تو را دحض رت 2
 دعو لاوو اكد ماعج فر دعو ءَجاذإو فرش ةَحتاذَعل 184

 © اًقكَتَي

 :. وه هريدقت ًازاوج هّْيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 :عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه: يبر نم ةمحر اذه ©

 'عرفرم «اذه» ربخ : ةمحر . هدابع ىلع هللا ةمعن.دسلا اذه يا . أدتبم

 اءايلاو «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ير نم . ةمضلاب

 : | | . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانتسا ءافلا : ىِير. دعو ءاج اذاف ©
 .ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمزاج ريغ طرش ةادا وهو هباوجب بوضنم هطرشل ضفاخ

 :ىلع ينبم نضام لعف : ءاج . ةيفرظلا !اذا) دعب اهعؤقول ةفاضالاب رج لحم يف

 ميظغتلل رؤرجم هيلإ فاضم : يبر . ةمضلاب عوفرم لعانف : دعو . حتفلا

 ءاج اذاف : ىنعمب يا ..ةفاضالاب رج لح يف ملكتملا ريحض ءايلاو ةرسكلاب
 . ةعاسلا مايقب وا جوجأمو رج حجورخب يفر دعو

 وج هيف رسم ريمص لعاشلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف يهد .بارغالا

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا . وه هريدقت

 اهمال نونت لو ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ةيوتسم ًاضرا يا : ءاكد

 . (ءالعفل نزو ىلع نيوتتلا - فرصلا نم ةعونم
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 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفائئتسا واولا : دعو ناكو ©

 . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم (ناك١ مسا : دعو

 ريمض ءايلاو فاضم وهو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم : ًاقح يمر ©
 «ناك» ربخ : ةلاحم ال ًانئاك يا : ًاقح . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا

 ١ مع شك رت وس ووارس ا رت د سو رةر 2

 2ك رولا ورب موعفمو صعب
 ماكمَج ©

 لعف : انريص وا انلعج يا : انكرت . ةيفانئتسا واولا : مهضعب انكرتو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 «مه١ و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 انلعجو : ىنعمب قلخلا ضعب يا . هيلإ فاضم رج لحم يف نييئاغلا ريمض

 . جوجأمو جوجأي
 ىلع ينبم مسا : ذا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : ذئموي ©

 نوكسو هنوكس : نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا

 ءامسالا نا ثيح اهتيزمل «ذا» ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا
 . فورحلا ىلا فاضت ال

 يف قئالخلا ضعب جومي وا . دالبلا يف نيمحدزم : ىنعمب : ضعب يف جومبي ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جومي . ىرايح ضعب
 «جوميا ةلمجو جوميب قلعتم رورجيو راج : ضعب يف . وه هريدقت ًاناوج هيف

 جوجأي ىلع دوعي « جومي 7 ريمضو . ضعبلا نم لاح بصن لحم يف
 .جوجأمم

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : خفن . ةفطاع راولا : روصلا يف خفنو ©

 «خفن١ لعفل لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : روصلا يف . حتفلا ىلع

 3 رب



 أ: ليقو رشحلا ةعاس لولحب ناذيالا نع ةراعتساو ةيانك ةيلعفلا ةلمجلاو
 .. . اهداشجا ىلا حاورألا .تثعب : 'ىنعملا نوكيؤ . ةروص عمج : رونصلا

 ,نوكسلا ىلع يتبم ضام لعف : عج. ةفطاع ءافلا : ًاعمج مهانعمجف ©

 «مهناو لعاق عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمبض هانا و انب هلاصتالا
 ردم - قلطم لوعفم : ًآاعمج . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض

 ش . ًاعج باسحلل مهانعمجف : ىنعمب .. ةحتفلاب بوصنم - دكؤم

 ه_
 4 7 رك ل و < ١

 . اهنارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا ©

 عمج هلال ءايلا مسالا رج ةمالعو انضرعب قلعتم رورجمو راج : : نيرفاكلل

 ,ةعونمم اهمال نونت مل :مهج . درفملا يف نيونتلا نم لضونع نونلاو ملاس ركذم
 ا , ةيملعلاو ثينأتلا ىلع فرصلا نم

 مهم نوُعطتسيالاَو 2 د ١

 . نيرفاكلل - ثعن  ةفص رج لح يف حتفلا ىلع ينبم وصوم مسا : نيذلا ©

 : . ةقباسلا ةميزركلا ةيآلا يف ةدراولا

 . نم ان لحم ال لوصؤملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ءاطغ يف مهنيعا تناك ©

 .ثينأتلا ءاتإ ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعبفف : تناك . بارعالا
 أ. ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : نيعا . بارعالا نم:اهل لحم ال ةنكاسلا

 قلعتم زورجو راج : ءاطغ يف . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمنم «مهاو
 . «ةاطغم» ::ىنعمب (ناك» ربخب

 :ءايلاو اءاطغ» نم ةفوذحم ةفصب ٌولعتم رورجمو راج : اوناكو ىركذ نع ىلإ

 ضام:لعف' : اوناك . ةفطاع : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتنم ريمض
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 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 . ةقراف فلالاو «ناك» منا عفر

 : ال . «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاعمس نوعيطتسي ال ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعيطتسي . اه لمع ال ةيفان

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاعمس . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 مهم اندسعأ نإ ءاَلْوَأ نو نود[ ب عاوُدَجسل اورتن لايقل < ٠١ الإ سس رس 08 ظل يدل 2 هل جسور جة

 ةدئاز ءافلا . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : ةزمحلا : اورفك نيذلا بسحفأ ©

 : نيذلا . «"نظ» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بسح . - ةينييزت -

 ينبم ضام لعف : اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 لعف : اوذختي . بصنو ةيردصم فرح : نا: يدايع اوزختي نا ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم 7
 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يدابع . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام
 «نا» ةلص : اهالت امو «اوذختي» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نا» و . بارغالا نم اه لحم ال ةيردصملا

 . بسحل لوا هب لوعفم بصن لحم

 نم ةفوذحم لاحب وا اوذْختيب قلعتم رورجمو راج : ءايلوا ينود نم ©
 ناث هب لوعفم : ءايلوا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو «ءايلوا»

 ملو . ةهلآ يا نيدوبعم : انه دارملاو ءارصن يا ةهلآ : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم
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 . ًاعفن مهيدجي ةحلآ يدابع مهذاختا

 ةمغدملا انا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .:: نا : مثهج ائدتعا انا ©

 ' يأ : اندتعا . «نا» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينيم لصتم ريمسف ناب

 ١ لصتم ريمبض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم:ضام لعف : .انأيه

 0 منهج لعاف عفن لع يف نوكسلا ىلع ينس

 ش 1 هنأل ريخ عقر ل يف «اندتعا» ةيلعشلا

 ؛ «ًالزن) نم ةفوذحم لاجب وا اندتعاب قاعتم رورجبو راج : ًالزن نيرفاكلل ©

 , هب لوعفم: : ًالزن . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ربكذم عمج هنال ءايلا
 . ةحتفلاب بوصنم ناث

 ى كنا ير مكي لَمْزُق ٠١

 ٠ لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحبو نوكسلا للغ ينبم رما لعف : له لق ©

 : . هلا لحم ال ماهفتسا فرح : له . تنا هزيدقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض

 , هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكربخن يا : مكّميثن ©
 ١ بضن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلا . ؛:نحن هريدقت ابوجو

 ' | . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم

 , ءايلا مسالا رج ةمالعو ءىبنني قلعتم رورجيو راج : الامعا نيرسخالاب ©

 !١ بوصنم ديب : ًالايعا . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 . ةحتفلاب

 سة



 2 لآ و دس هوايا رو رو 2ُهيَسَّرَصَيا : ٠١ مود در و 3 د 8ث س تدور 3

 .ريدقت فوذح أدم ربخ عقر لع يف ححنلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ةميركلا .ةيآلا يف ةدراولا لاؤسلا نع ًاباوج ءاج ريدقتلا نال . نيذلا مه

 . هجوالا وه لوالا ريدقتلاو . نيرسخالل ًاتعن وا ًالدب رج لحم يف

 , عاض وا طبح : ىنعمب اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : مهيعس لض «©

 /مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف يعس . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهيعس

 . هيلإ فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ةرورجم ةايحلل ةفص : ايندلا . لضب قلعتم رورجمو راج : ايثدلا ةايحلا يف ©:

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسإلا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نويسحب مهو ©:

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 . «مها) ربخ عفر لحم يف «نوبسحيا ةيلعفلا ةلمحلاو

 «مه» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا : ًاعنص نوئسحي مهنا ©
 : نوئسحي . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 . «نأ» ريخ عفر لحم يف «ًاعنص نونسحيا ةلمجو . «نوبسحيلا بارعا برعت
 اهريخو اهمسا عم «نا» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : المع يا : ًاعنص

 . قح ىلع مهنا مهنم ًاداقتعا ىنعمب «نوبسحيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 دج ثا اراد تت مع
 الما انطق ييَكِلَكمهيِد دورك وأ

 « تزف قتلني
 ًادتنبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوا : نيذلا كئلوا ©
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 ٠ عفر لحم ِْف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ فرح فاكلاو

 ' مها ةلمجلاو : مه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نا زوجيو «كئلوا» ربخ

 : : . ؟كئلوا» ربخ عفر لحم يف «نيذلا

 . بارعألا نم امل لحم ال لوصوملا:ةلص ةلمجلا : مهير تانآي اورفك «©
 : ريمض واولا :. ةعامجلا واوب هلاصتال- مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوزفك

 قلعشم رؤرجمو راج : تايآب . ةقراف فلالاو لغاف عفر لحم يف لصتم

 , وهي ةرسكلا ربكلا ةمالعو ةفاضضالاب ميظعتلل رورجم مسا : بر .اورفكب

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»١ و . فاضم

 , لصقم دس هاو اهارعا برعتو «مهير تايآا .ىلع واولاب ةفوطعم : هئاقلو ©

 : . ثعبلاب هئاقلو يا '. ةفاضالاب رج لحم يف ش

 ١ حتفلا ىلع يتبم ضام لعف :'تطبح . ةيبيس ءافلا ::مهلامعا تطيحف «© .
 | ؟مهل و ةمضلاب عوفرم لعاف : لامعا. . احل لحم ال. ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو |

 ٠ ” . مهاعا تلطبف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ! عراضم لعق : ميقن . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع ءافلا : مهل ميقن الف ©

 , راج: مهل . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ” رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض (مه) و . ميقتب قلعتم رورجمو

 ١ ا . ماللاب

 ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوضنم ميقتب قلعتم نامز قرظ :ًافزو ةمايقلا موي ©

 ةمالعو ةفاضالاب روزجن هيلإ فاضم : ةمايقلا . فاضم 0 ةحتفلا هبصن

 مهل عضن الف : ىنعمب ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم.: . ةرسكلا هرج

 . ىدس مهطامعا مالا ةمايقلا موي ًانازيم
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 (مه)و 8 ةمضلاب عوف رم «كلذ» ربخ : ءارج .باطخ فرح فاكلاو دعبلل

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 نم ةعونمم اهتال نونت ملو ةمضلاب ةعوفرم مهؤازج كلذل نايب فطع : منهج ©

 . رانلا ءاسا نم يهو ثينأتلاو فيرعتلل - نيونتلا - فرصلا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 امو «أم» و . امل لحم ال ةيردصملا ؛ام) ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 ببسب يأ . مهرفكب : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 . ءاوجب قلعتم رورجملاو راجلاو مهرفك

 : يتايآ . مهذاختاو : ريدقتب «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : يتابآ اوذختاو ©
 ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هئال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب برصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «يتايآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اوزه يلسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتنفلا

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاوزه

 ٠٠ زك سووا ل كاك يواوهْدكَِإ ©
 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا: اونمآ نيذلا نا ©

 ينبم ضام لعف : اونمأ . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص «اونما» ةلمحو . ةقراف فلالاو

 . اهبارعا برعتو «اونمأ" ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 عمجب قحلم هئال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصتم هب لوعفم : تاحلاصلا

 . ملاسلا ثنؤملا
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 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتنفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تانج مهل تناك ©

 امها و «ًالزنا نم لاحب قلعتم روزجمو راج : مه اهل لع ال ةنكاسلا

 وهو 'ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : تانج . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض

 ًالَْن . ةرسكلأ هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : الزئ سودرفلا ©
 . نانحلا تاقبط ىلعا مهل تناك : ىنعمب ةحتفلاب ٍفوصنم «ناك١ ريخ

 ؛نا زوجيو !نأ» ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم تناك ةيلعفلا ةلمجلاو

 ربخنن اقلعتم «محلا رورجملاو راجلا نوكيو زييمتلا ىلع ةبوصنم «ًالزن» نوكت
 ١ ٠ لختلاو مركلا عمجي يذلا ناتسبلا «سودرفلا» لصإ نا ليقو . «ناك»

 2 201 اهف لَك
 ' نم ضوع' نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم لالح : اهيف نيدلاخ ©

 ' . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف  درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 : توبشب عوفرم عراضم لعف :نوغبي . اه لمع ال ةيفأن : ال نوفيب ال ©

 '«نوغبي الا ةيلعفلا ةلممحلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ' ىلع .دوعي ااهنع) و «اهيف» يف ريمضلاو . نينمؤملا نم ناث لاح. بصن لحم يف

 0 ا . تانحلا

 ؛هب لوعفم : ”ةلوحت يا 8 لوح . نوغبيب قلعتم زورجمو راج : ًالوح اهنع ©

 0 . الخ اهنع نوبلطي ال ىنعمب ةحتفلاب بوصنم

 ني د ند لا ق١ 04
 م ورا

 ن6 ياو

 . لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوإو تفذحو نوكسلا ىلع 8 رما لعف : ول لق

 كك + +1 قتلا



 لعف : ناك . بارعالا نم اهل لحم ال ةيئادعبا ةلمجلا : ًادادم رحبلا ناك ©
 يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم («ناك» مسأ : رحبلا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 م وهو ةدم عمج ادادملاو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» رخ : ادادم . هرخآ

 . بتاكلا هدمتسي

 يبر ٠ «ًادادم» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : ىنر تاملكل ©

 رج ل يف لصتم ريمض - ملكتملا ءاي  ءايلاو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 . ةفاضالاب

 يف ةعقاو ماللا . اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : رحبلا دفنل ©

 لعاف : رحبلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينف يا : دفن . «ول» باوج

 . ةمضل ا

 بمن الع أب يوصنم اقم لحف قل يصل ير ع يل

 هعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهدعب امو «نا»و . ةحتفلا

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص "ير تايلك دفنت ةلمحو . فرظلا دعب

 رورجم هيلإ فاضم : يبر . فاضم وهو ةمضل ةلاب عرفرم لعاف : يمر تاملك ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلا» فاضم وهو ةفاضالاب
 لعف : انتج . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع واولا : انثج ولو ©

 عفر لحن يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . لعاف

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو انئجب قلعتم رورجبو راج : اددم هلثمي ©:
 . ةنوعمو ةدايز رحبلا لثمب يا . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاددم . ةفاضالاب

 دفنل ادم هلثمب انتج ولو : ريدقتب هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو
 . ةدفان ريغ تاملكلاو ًاضيا
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 م
 ٠ ١ ١  0ات وو 2

 م2

 هلآ #آ 2 027 2 رس

 الواح مك م يلف ضير دال وجت ناك

 | عمر رسم
 نا أدع وير

 . لعافلاو نينكاسلا « ءاقتلال اولا تفذحو نوكسلا لع ينبم رما لعف : لق ©
 . نيرفاكلا ءالؤهل دمحم اي لق يا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ' لضفنم عفر ريمض : انا . ةقوفكمو ةفاك : اهنا: مكلثم رىشب انا امنا ©

 ! . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : رشب . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم اهنم لدب وا رشبل - تعن  ةفص : مكلثم

 | ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - ,نيبطاخملا ريمض - لصتم
 . روكذلا عمج

 . فنألا ل ةدقملا ةمضلاب عيفرم لرهجملل ينبم عراضم لعف : يلا ىحوي ©

 ' ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : يلا . رذعتلل
 ش . رشبل ةيناث ةفبص عفر لح يف !يلا ىحوبلا

 ' عوفرم أدتبم : مكحلا . ةفيفكمو ةفاك : امنا: دحاو هلإ مكفلإ امئأ ©

 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم نييطاخملا ريمصض فاكلا . ةمضلاب

 ةيكوت : داو . ةمضلاب عوفرم أدتبلا ربخ : هل . روكذلا عج ةمالص ميل

 . هل كيرش ال دحاو هلإ : يأ ؛ ةمضلاب عوفرم هلإل

 . لمع يف نوكسلا لع ينبم مئاج طرش مسا ١ نم . ةيفانثتسا ءافلا : ناك نمف ©

 لحن يف طرشلا لعف حتا لع ينم صقان ضام لعف : ناك . ادعبس ف
 1 و هرم اج يف تم يمض اهمساو . نمب عنج

 لعف : جري . «نأكا بخ ْبصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هِفر ءاقل وجرم ©

 ! هيف'رتتسم زيمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
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 هيلإ فاضم : هبر . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاقل . وه هريدقت ًاناوج
 رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجب

 يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . هئاقل نسح لمأي ىنعمب . ةفاضالاب
 . «نم) أدتبملا ربخ عفر لحم

 نرتقم بلطب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ًاحلاص ًالمع لمعيلف ©

 . رمآلا مال : ماللا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب

 ريمض لعافلاو هرخا نوكس همزج ةمالعو ماللاب مورج عراضم لعف 1: لمعي

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ردصم : ًالمع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 .ةركن ةملكلا نال ةنونملا ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًالمعل - تعن' ةفص : ًاحلاص

 بارعا برعت : كرشي . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : كرشب الو ©
 . ةيهانلا الب اهمزجو (لمعي»

 : ًادحا . تبرعا : هبر . كرشيب قلعتم رورجو راج : ًادحأ هير ةدايعب ©

 دع 2 5

 2 7 رب





 : ميهربإ ةروس بارعإ -
 4#... ءانلزتأ باتك رلاظ 1١

 <«... هل يذلا هللا 8 - ”

 4«... نويحسي يذلا #8

 4«... نم انلسرأ امو # -

 <«... انلسرأ دقلو ©

 «... ىموم لاق ذإو 8# -6
 «... مكير نذأت ذإو » 1

 4... ىسوم لاقو 4- 

 <«... أبن مكتأي لأ 8 4
 «... مهلسر تلاق# ٠

 «... مهلسر محل تلاق ١-8

 «.. الأ انلامو ظ_؟

  8 1١اورفك نيذلا لاقو ...«

  #3 4ضرألا مكتكستلو .2 .«

  8 6باو اوحتفتساو ... «#

 #«... منهج هئارو نم | ١١

 4... داكي الو هعرجتي 11

 4«. اورفك نيذلا لثم » 16
 4... هللا نأ رت ملأ ظ - 15

 < زيرعب هللا ىلع كلذ امو ظ ٠

  2-7١ًاعيج هلل اوزربو ...«
 4#«... ناطيشلا لاقو ظ 1 ١

 4... اونمآ نيذلا لخخدأو ط7

 22#. فيك رت ملأ 14

 « ... اهلكأ يوت » 5

 #«... ةثيبخخ ةملك لثمو - 

 4... نيذلا هللا تبثي >- >7 7

 <... نيذلا ىلإ رتملأ 18

 <... اهولصي منهج 8-55
 4«. ًادادتأ هلل اولعجو ط ٠

 « ٠ نيذلا يدايعل لق ا 31-6 ١

 «... قل يذلا هللا ط١

 # سمشلا مككل رخسو ا 3

 4... لك نم مكانآو ظ 14
 4... ميهاربا لاق ذإو 8 0

 4«... نللضأ ننإ بر #51

 «... تتكسأ ينإ انير 8 "10

 4. ملعت كنإ انبر 8 8

 «... يذلا هلل دمحلا 8 39

 ٠+ ميقم ينلعجا بر ا 4

  # - 4١يل رقغا انبر .-. #
 4... الفاغ هللا نيسحت الو # -4؟

 4... يعنقم نيعطهم ا - 48
 4«... سانلا رذنأو 4

 1#. نكاسم يقف متنكسو #8 6

 #« ... مهركم اوركم دقو # -47
 #«... هللا نيسحت الف 2 4

 « 0. ضرألا لدبت موي #8 - 448

 4... نيمرجللا ىرتو 83 5
 <... نارطق نم مهليبارس ظ

 20# سفن لك هللا زيميل 3 - 1

 *« 0. سانلل غالب اذه » 07

 : رججحلا ةروس بارعإ
 ©... تايآ كلت رلا ١-8

 #«... نيذلا دوي ابر 2 - "

 4«... اولكأي مهر © 1

 4«... ةيرق نم انكلهأ امو # -غ
 #« . .٠ ةمأ نم قبست امو

 <«. اهيأ اياولاقو > ١

 *« .. ٠ انيتأت ام ول * - 
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 4... ةكئالملا لزنن ام 2

 #« ..  ركذلا انلزن انإ 8-5

 «... انلسرأ دقلو ٠-8

 4«... مهيتأي امو ظ 1١

 «... هكلست كلذك 8-7

 : 2#. هب نونمؤي ال © ل178

 4... مهيلع انحتف ولو

 *... تركس امنإ اولاقل #8 - 9
 *... اتلعج دقلو # 1

 4. لك نم اهانظقحو 8 1

 | © قرتسا نم الإ ل 4
 # . . . اهاثد نم ضرألاو »2

 * 5 اهيف مكل انلججو # ٠

 1 4#... ءيش نم نإو ١

 ' * 2. حايرلا انلسرأو 8 -؟؟
 4.0 يبحن نحنل انإو ا 75

 * . 1. نيمدقتملا انملع دقلو #8 ١4

 #« +. مهرشحي وه كبر نإو 06

 #0 .٠ ناسنالا انقلخ دقلو ظ

 ٠# ءانقلخ ناجلاو طا 317

 4«... كير لاق ذإو 8 68

 «... هتيوس اذإف 5

 4#... ةكتالملا دجسمف ط٠

 « 0. ىبأ سيلبإ الإ # ١

 ! 2#. سيلبإ اي لاق ١*8

 « 1... دجسأل نكأ مل لاق ظ

 #1... اهنم جرخاف لاق ا 5

 6... ةنعللا كيلع نإو طظ *ه

 /#.. . 'يرظنأف بو لاق ا 75

 | 2#. نم كنإف لاق ظ د0

 | 4 ... توقلا موي ىلإ 8-4

 100 0# اني بر لاق »2

 | 4... مهتم كدابع الإ 9-4٠

   -41يلع طارص اذه لاق ...4

  2 7كل سيل يدابع نإ .2
  48مهلعولل منهج نإو ظ ... #

  - 4باوبأ ةعبس اهل ظ ...#4
 © -  8تانجل يف نيقتملا نإ .٠ . «

  5مالسب اهولخشدا ظ ٠ «

  # - 4يف ام انعزتو ...«4

  2-4اهيف مهسمي ال ...«4

 4... يأ يدابع ءىبن 8 4
 «...وه يباذع نجو 6١

 4... فيض نع مهتبنو ا ١
 # .. . هيلع اولخد 'نإ 8 ه7

 #«.. لجفت ال اولاق 8 4+

 4... يوقيشبأ لاق ظ

 «. . . كانرشب اولاق 8 هه

 4#... طنقي نمو لاق 1

 *« . .. مكبطخ ايف لاق -  هال

 *« . .. انلسرأ انإ اولاق 8 4

 #«. 2. طول لآ الإ ©

 0# هتأرما الإ ٠-8

 « نولسرملا طول لآ ءاج الف #8 -0

 #* نوركتم موق مكنإ لاق ا 5
 4... كنئج لب اولاق 8 5

 # ... قجلاب كانيثأو 3 4
 4«... كلهأب ربأت ظ 0

 .٠# كلذ هيلإ انيضقو ظ 5
 « نورشبتسي ةنيدملا لهأ ءاجو #3 110

 «... ءالؤه نإ لاق # 4

 # نوزخت الو هللا اوقتاو 3 5

 4 نيملاعلا نع كهنن ملوأ اولاق ظ ا:

 4«... نائب ءالؤه لاق ظ -ا/1

 2#. معإ كرمعل © الا

 4#... ةحيصلا مهتذحأف ظ
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